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A beleza da liturgia
na verdade dos ritos

EDITORIAL

A beleza da liturgia encontra-se na
verdade dos ritos. Esta exprime-se na esté-
tica das formas que revelam o invisível e o
indizível. A liturgia sem os ritos da fé é a
maior mentira possível aos homens e o
maior atropelo às iniciativas salvíficas de
Deus. A dessacralização, que muitos ainda
consideram inofensiva à vida humana,
tem desfigurado a beleza da criação e da
redenção, ocultando os sinais de Deus.

As celebrações litúrgicas, que têm aju-
dado o homem a ser mais humano na reali-
zação da sua vocação e condição divina,
precisam de renovação em si, ou seja, nas
formas e nos conteúdos, mas precisam,
sobretudo, de uma profunda conversão
dos fiéis à verdade evocada pelos ritos.

Os apelos do Santo Padre para os
tempos que vivemos são de santidade
(NMI 30-31) e de oração (NMI 32-34).
Justamente insiste na primazia da santi-
dade, ou seja, o primado da graça (NMI
38) sem a qual não é possível a oração,
seja ela entendida como dom gratuito de
Deus ou como acção esforçada do homem.

A insistência na beleza da liturgia
deve começar pela santidade de vida dos
agentes da liturgia, sobretudo os ministros
que exercem qualquer ministério. A graça
que brota duma vida santa realizará a
liturgia agradável a Deus, porque útil ao
homem. Os gestos, as palavras e as atitu-
des litúrgicas são belas quando procedem
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dum coração onde só Deus é o Senhor,
criador e redentor. Estes gestos salvíficos
podem constituir espectáculo humano,
mas não se confunde com as modas, os
gostos e os caprichos do tempo. Muitas
das nossas igrejas estão a tornar-se mu-
seus e muitas celebrações litúrgicas estão
em função do espectáculo que os homens
precisam. A fé cristã, não sendo funda-
mentalista, deve denunciar estas situa-
ções, não com manifestações de rua mas
com a celebração dos mistérios na liturgia.

A arte litúrgica é uma jóia preciosa da
humanidade porque é verdadeira e nasceu
para proclamar a verdade. Recordemos os
altares, os ambões, os retábulos, os para-
mentos e alfaias, os próprios edifícios e
os fiéis que neles se reuniam com roupa de
ver a Deus: tudo estava de acordo com o
mistério e ao serviço da glória de Deus
que assim e desse modo se comunicava
aos homens. Aquela arte nasceu em co-
rações artistas, e artistas são os que,
possuindo o bem, o revelam nas suas
obras. Ora, a arte, produto do bem e re-
velação da verdade, não se esgota nem
acaba, mas adquire-se, aprende-se e co-
munica-se. A melhor escola para esta prá-
tica é a liturgia: há caminhos que a ela
conduzem e projectos que nela se geram.

A pastoral litúrgica tem a missão de
abrir caminhos à prática da liturgia que é
gesto salvífico de Cristo. Este Boletim
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propõe-se prestar um serviço aos fiéis,
sobretudo os que exercem algum minis-
tério litúrgico. Não se pode continuar a
improvisar, como é de evitar todas as
formas de ritualismo. As celebrações terão
de ser mais de acordo com o Deus de Jesus
Cristo e o homem de Deus que Jesus
Cristo assumiu. Há muitos deuses e
muitos homens, mas há uma só divindade
e uma só humanidade. Esta verdade en-
contra-se desfigurada no ateísmo prático e
nas guerras ditas santas. Tudo isto se
pratica nas liturgias cristãs e concreta-
mente nas nossas celebrações: este é de
Pedro e aquele é de Paulo, este é fiel e
aquele é infiel, este é cristão e aquele é
mouro. Os braços abertos de Cristo na
cruz, que deve estar presente em todas as
celebrações litúrgicas, dizem o abraço que
une o céu e a terra, Deus e os homens em
comunhão. A liturgia da Igreja, e para isso
foi instituída, perpetua o gesto de Cristo
na cruz, momento alto da sua missão. Esta
liturgia não se esgota nas cantigas nem nas
cenas de teatro, não é maior nos pontifi-
cais e menor nas celebrações sem pres-
bítero. Esta liturgia é apenas um sinal, um
mistério e um sacramento. Nela se entra só
descalço e purificado, nela se está sempre
com temor e tremor, e dela se sai algo con-
vertido e transfigurado. Ou é assim ou não
é nada, porque não se pode ver a Deus e
continuar vivo: todos os que O viram so-
freram a morte na sua vida e completaram
na sua carne o que faltava à paixão de
Cristo em benefício do seu corpo que é a
Igreja. Os olhos de Paulo de Tarso deixa-
ram cair uma espécie de escamas porque
viram a Cristo; o corpo de Francisco de
Assis mostrou os sinais da paixão que o
unia a Cristo; o coração de Teresa de Jesus
foi ferido pelo amor que a transverberou; e
assim todos os que experimentam a Deus:
ou são santos ou não são nada.

A liturgia inicia os homens e as mulhe-
res no mistério de Deus criador e redentor.
Por ela Deus é humano no masculino e no
feminino e por ela o homem é divino na
Santíssima Trindade. É moda perguntar-se
por Deus no meio das desgraças: vai sendo
tempo de perguntar-se pelo homem e pela
mulher no tempo da graça. Onde estão
eles? Desfigurados e irreconhecíveis, eles
estão lá. Estão lá «em nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo», mas a serem
eles e elas sem Eles. Confessam-se pe-
cadores, mas sem arrependimento nem
conversão. Lêem o livro, mas comem as
palavras do Senhor e dão à luz o vento dos
pulmões. Escutam a Deus, mas não se
sentem interpelados nem Lhe respondem.
Rezam muitas e bonitas orações, mas só
Cristo e o Espírito Santo as podem apre-
sentar ao Pai. Comungam muitas vezes a
hóstia consagrada, mas a verdadeira
comunhão realiza-se na participação
do corpo de Cristo e na solidariedade com
«os próximos».

Falamos de espiritualidade litúrgica
porque a liturgia sem alma, a grande
tentação do nosso culto, não passa de
um produto religioso. O processo de
cristianização começa na evangelização,
passa pela conversão e consolida-se na
oração. A pastoral litúrgica deve cuidar
estes diferentes momentos e valorizar os
elementos que a integram. As diferentes
celebrações e a sua organização ao longo
do ano litúrgico estão ao serviço da assi-
milação pessoal por parte dos fiéis, para
que por meio dos sinais da liturgia da terra
seja celebrado e antecipado no tempo o
que é próprio da eternidade. Neste sentido
não há lugar para liturgias mortas nos mu-
seus ou inventadas na improvisação, mas é
urgente a liturgia que Cristo inaugurou no
seu corpo que é a Igreja.

PEDRO LOURENÇO FERREIRA



A VOZ DO PAPA

DEUS CASTIGA E SALVA
Catequese sobre o Cântico de Tobias

1. “De toda a minha alma louvarei o meu
Deus, Rei do céu” (Tb 13, 9). Quem pro-
nuncia estas palavras, no cântico agora
proclamado, é o velho Tobi, do qual o An-
tigo Testamento traça uma breve história
edificante, no livro que toma o nome do
filho, Tobias.

Para compreender plenamente o
sentido deste hino, é preciso considerar as
páginas narrativas que o precedem. A his-
tória passa-se entre os israelitas exilados
em Nínive. O autor sagrado olha para eles,
escrevendo muitos séculos depois, para os
apontar aos irmãos e irmãs de fé, dispersos
no meio de um povo estrangeiro e tentados
a abandonar as tradições de seus pais. O
retrato de Tobi e da sua família é oferecido
como um programa de vida. Ele é o ho-
mem que, apesar de tudo, permanece fiel à
lei e, em particular, à prática da esmola.
Sobre ele se abate a infelicidade com a
chegada inesperada da pobreza e da ce-
gueira, mas não lhe falta a fé. E a resposta
de Deus não tarda a chegar, através do
anjo Rafael, que guia o jovem Tobias
numa viagem perigosa, preparando-o para
um matrimónio feliz e, enfim, curando o
pai Tobi da cegueira.

A mensagem é clara: quem faz o bem,
sobretudo abrindo o coração à necessida-
de do próximo, agradará ao Senhor e, ain-
da que seja posto à prova, experimentará,
por fim, a Sua benevolência.
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2. É sobre este fundo que tomam todo o
seu realce as palavras do nosso hino. Ele
convida a olhar para o alto, para “Deus
que vive eternamente”, para o seu reino
que “dura por todos os séculos”. A partir
deste olhar voltado para Deus se desen-
volve um breve esboço de teologia da
história, em que o Autor sagrado procura
responder à interrogação que o Povo de
Deus, disperso e provado, apresenta a si
mesmo: porque é que Deus nos trata as-
sim? A resposta faz um apelo conjunto à
justiça e à misericórdia divina: “castiga-
-vos por causa das vossas iniquidades,
mas a seguir, compadece-se de vós” (cf v.
5). O castigo aparece assim como uma es-
pécie de pedagogia divina, onde, todavia,
a última palavra é sempre reservada à mi-
sericórdia: “Ele castiga e compadece-se,
conduz ao sepulcro e dele faz sair; nada
existe que escape à sua mão” (v. 2 ).

Podemos, pois, confiar de modo abso-
luto em Deus, que nunca abandona a sua
criatura. Aliás, as palavras do hino condu-
zem-nos a uma perspectiva, que atribui
um significado salvífico à própria situação
de sofrimento, fazendo do exílio uma
ocasião para testemunhar as obras de
Deus: “louvai-O, filhos de Israel, diante
dos gentios, porque Ele dispersou-vos
no meio deles, para proclamar a sua
grandeza” (vv. 3-4).
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3. Deste convite a ler o exílio como cha-
ve providencial, a nossa meditação pode
alargar-se na consideração do sentido mis-
teriosamente positivo que assume a condi-
ção de sofrimento, quando é vivida no
abandono à vontade de Deus. Algumas
passagens no Antigo Testamento, esbo-
çam já este tema. Basta pensar na história
narrada pelo livro do Génesis, sobre José
vendido pelos irmãos (cf. Gn 37, 2-36) e
destinado a ser, no futuro, o seu salvador.
E como esquecer o livro de Job? Aqui, é
verdadeiramente o homem inocente que
sofre e não encontra explicação para o seu
drama, senão confiando na grandeza e sa-
bedoria de Deus (cf. Job 42, 1-6).

Para nós, que lemos cristãmente estas
passagens do Antigo Testamento, o ponto
de referência não pode deixar de ser a
Cruz de Cristo, na qual se encontra uma
resposta profunda para o mistério da dor
no mundo.
4. Aos pecadores que são julgados pelas
suas injustiças (cf. v. 5), o hino de Tobi di-
rige um apelo à conversão e abre a pers-
pectiva maravilhosa de uma “recíproca”
conversão de Deus e do homem: “Conver-
tei-vos a Ele, com todo o vosso coração e
com toda a vossa alma, para praticar a ver-
dade na sua presença. Ele voltar-Se-á para
vós e não vos ocultará a Sua face” (v. 6). É
muito eloquente este uso da mesma pala-
vra “conversão” para a criatura e para
Deus, embora com significado diverso.

Se o autor do Cântico pensa, porventu-
ra, nos benefícios que acompanham o “re-
gresso” de Deus, ou seja, o seu renovado
favor para com o povo, nós devemos pen-
sar sobretudo, à luz do mistério de Cristo,
no dom que consiste no próprio Deus. O
homem tem necessidade dele, mesmo
mais do que dos seus dons. O pecado é
uma tragédia não tanto porque nos atrai os
castigos de Deus, mas porque O repele do
nosso coração.

5. Por isso, é para o rosto de Deus consi-
derado como Pai que o Cântico dirige o
nosso olhar, convidando-nos à bênção e ao
louvor: “Ele é o nosso Senhor e o nosso
Deus, é o nosso Pai” (v. 4). Descobre-se
que o sentido desta especial “filiação” que
Israel experimenta como dom de aliança e
que prepara o mistério da encarnação do
Filho de Deus. Então, em Jesus, resplan-
decerá o rosto do Pai e será revelada a sua
misericórdia sem limites.

Bastaria pensar na parábola do Pai
misericordioso narrada pelo evangelista
Lucas. À conversão do filho pródigo não
corresponde só o perdão do Pai, mas um
abraço de infinita ternura, acompanhado
da alegria e da festa: “Ainda estava longe
quando o pai o viu e, enchendo-se de com-
paixão, correu a lançar-se-lhe ao pescoço,
cobrindo-o de beijos” (Lc 15, 20). As ex-
pressões do nosso Cântico estão na linha
desta comovente imagem evangélica. E
dela nasce a necessidade de louvar e agra-
decer a Deus: “Contemplai, agora, o que
fez por nós, rendei-lhe graças com a vossa
boca: bendizei o Senhor da justiça e
exaltai o Rei dos séculos” (v. 7).

JOÃO PAULO II

25 de Julho de 2001
Transcrito de L'Osservatore Romano



HINO À PROVIDÊNCIA DE DEUS
Catequese sobre o Salmo 32

1. Distribuído em 22 versículos, tantos
quanto é o número de letras do alfabeto
hebraico, o Salmo 32 é um cântico de lou-
vor ao Senhor do universo e da história.
Um frémito de alegria invade-o desde as
primeiras expressões: “Exultai, ó justos,
no Senhor, aos rectos de coração pertence
o louvor. Louvai o Senhor com a cítara:
cantai-lhe salmos com a harpa decacorde.
Cantai-lhe um cântico novo, tocai os
instrumentos com arte, entre orações” (vv.
1-3). Por conseguinte, esta aclamação é
acompanhada pela música e é expressão
de uma voz interior de fé e de esperança,
de felicidade e de confiança. O cântico é
“novo”, não só porque renova a certeza da
presença divina no âmbito da criação e
das vicissitudes humanas, mas também
porque antecipa o louvor perfeito que se
entoará no dia da salvação definitiva,

A VOZ DO PAPA
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quando o Reino de Deus chegar à sua ac-
tuação gloriosa.

É precisamente para a realização final
em Cristo que olha São Basílio, o qual
explica este trecho da seguinte forma:
«Habitualmente, chama-se “novo” o que é
inusitado ou o que acaba de nascer. Se
pensas no modo maravilhoso e superior a
qualquer imaginação da encarnação do
Senhor, cantas necessariamente um cânti-
co novo e extraordinário. E se percorres
com a mente a regeneração e a renovação
de toda a humanidade, envelhecida pelo
pecado, e anuncias os mistérios da ressur-
reição, também cantas um cântico novo e
extraordinário» (Homilia sobre o Salmo
32, 2: PG 29, 327). Em síntese, segundo
São Basílio o convite do salmista que diz:
«“Cantai-lhe um cântico novo”, para os
crentes em Cristo significa: “Honrai a
Deus, não segundo o antigo costume da
“letra”, mas na novidade do “espírito”. De
facto, quem não compreende a Lei sob o
aspecto exterior, e todavia reconhece o
seu “espírito”, canta um “cântico novo”»
(ibid.).
2. No seu corpo central, o hino divide-se
em três partes que se compõem como uma
trilogia de louvor. Na primeira (cf. vv. 6-9)
celebra-se a palavra criadora de Deus. A
admirável arquitectura do universo, seme-
lhante a um templo cósmico, desabrochou
e cresceu não através de uma luta entre
deuses, como sugeriam algumas cosmo-
gonias do antigo Próximo Oriente, mas
apenas com base na eficaz palavra divina.
Precisamente como ensina a primeira pá-
gina do Génesis (cf. cap. 1): “Deus disse...
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e tudo foi feito”. De facto, o Salmista re-
pete: “Porque Ele falou e as coisas existi-
ram. Ele mandou e as coisas subsistiram”
(v. 9).

O orante reserva um relevo especial ao
controle das águas do mar porque, na Bí-
blia, elas são o sinal do caos e do mal.
Apesar dos seus limites, o mundo é contu-
do mantido no seu ser pelo Criador que,
como recorda o livro de Job, ordena que o
mar se detenha no litoral: “Chegarás até
aqui, mas não irás mais além; aqui se que-
brará o orgulho das tuas ondas” (38, 11).
3. O Senhor também é o soberano da
história humana, como está escrito na se-
gunda parte do Salmo 32, nos versículos
10-15. Com uma vigorosa antítese,
opõem-se os projectos dos poderes terre-
nos e o desígnio admirável que Deus está a
traçar na história. Quando querem ser
alternativos, os programas humanos intro-
duzem a injustiça, o mal e a violência,
pondo-se contra o projecto divino de
justiça e salvação. E apesar dos êxitos
transitórios ou aparentes, limitam-se a
simples conjuras, que se destinam a dis-
solver-se e a falir. No livro bíblico dos
Provérbios declara-se sinteticamente: “Há
muitos projectos no coração do homem,
mas é a vontade do Senhor que prevalece”
(19, 21). De maneira análoga, o Salmista
recorda-nos que, do céu, sua habitação
transcendente, Deus acompanha todos os
itinerários da humanidade, mesmo os que
são insensatos e absurdos, e intui todos os
segredos do coração humano.

“Onde quer que tu vás, tudo o que tu
realizas, quer nas trevas, quer à luz do dia,
o olhar de Deus observa-te”, comenta São
Basílio (Homilia sobre o Salmo 32, 8: PG
29, 343). Feliz será o povo que, acolhendo
a revelação divina, seguir as suas indi-
cações de vida, percorrendo as suas ve-
redas nos caminhos da história. No final
só permanece uma coisa: “Somente o
plano do Senhor subsiste para sempre, os

desígnios do Seu coração, por todas as
idades” (v. 11).
4. A terceira e última parte do Salmo (cf.
vv. 16-22) retoma de dois pontos de vista
novos o tema do senhorio único de Deus
sobre as vicissitudes humanas. Em pri-
meiro lugar, por parte dos poderosos,
convidados a não se iludirem no que se
refere à força militar dos exércitos e das
cavalarias. Depois, por parte dos fiéis,
muitas vezes oprimidos, famintos e à beira
da morte: são convidados a ter esperança
no Senhor que não os deixará precipitar no
abismo da destruição.

Revela-se, desta forma, também a
função “catequética” deste Salmo. Ele
transforma-se num apelo à fé num Deus
que não é indiferente à arrogância dos
poderosos e que está próximo das debi-
lidades da humanidade, elevando-a e
apoiando-a se tem esperança, se n’Ele
confia, se a Ele eleva a súplica e o louvor.

“A humildade dos que servem a Deus
explica ainda São Basílio mostra que eles
esperam na sua misericórdia. De facto,
quem não tem confiança nos seus grandes
empreendimentos, nem espera ser justifi-
cado pelas suas obras, tem como única es-
perança de salvação a misericórdia de
Deus” (Homilia sobre o Salmo 32, 10: PG
29, 347).
5. O Salmo termina com uma antífona
que foi inserida no final do conhecido
hino Te Deum: “Venha sobre nós, Senhor,
o Vosso amor, pois esperamos em Vós”
(v. 22). Graça divina e esperança humana
encontram-se e abraçam-se. Aliás, a fi-
delidade amorosa de Deus, semelhante
a um manto, envolve-nos, aquece-nos e
protege-nos, oferecendo-nos serenidade e
dando um fundamento certo à nossa fé e
esperança.

JOÃO PAULO II

8 de Agosto de 2001
Transcrito de L'Osservatore Romano



1. Cada vez que tem início um dia de tra-
balho e de relacionamentos humanos,
duas são as atitudes fundamentais que
cada homem pode assumir: escolher o
bem, ou então ceder ao mal. O Salmo 35,
que acabamos de ouvir, apresenta precisa-
mente estes dois perfis antitéticos. Por um
lado, há quem desde o seu “leito”, de onde
está para se levantar, medita projectos
iníquos; por outro, ao contrário, há quem
procura a luz de Deus, “fonte da vida”
(v. 10). O abismo da malícia do ímpio
opõe-se ao abismo da bondade de Deus,
nascente viva que sacia e luz que ilumina
o fiel.

Por isso, dois são os tipos de homem
descritos pela oração salmista, que acaba
de ser proclamada, e que a Liturgia das
Horas nos propõe para as Laudes de quar-
ta-feira da primeira Semana.
2. O primeiro retrato que o Salmista nos
apresenta é o do pecador (cf. vv. 2-5). No
seu interior como diz o original hebraico
encontra-se o “oráculo do pecado” (cf. v.
2). A expressão é forte. Faz pensar numa
palavra satânica que, em contraste com a
palavra divina, ressoe no coração e na lin-
guagem do ímpio.

Nele o mal parece conatural com a sua
íntima realidade, de maneira a manifes-
tar-se em palavras e actos (cf. vv. 3-4). Ele
passa os seus dias a escolher “maus ca-

A MALÍCIA DO PECADOR
E A BONDADE DO SENHOR
Catequese sobre o Salmo 35

A VOZ DO PAPA
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minhos”, desde muito cedo, quando ainda
está “no seu leito” (v. 5), até à noite, quan-
do está prestes a adormecer. Esta escolha
constante do pecador deriva de uma opção
que empenha toda a sua existência e gera a
morte.
3. Mas o Salmista está totalmente orien-
tado para o outro retrato em que ele deseja
reflectir-se: o do homem que procura o
rosto de Deus (cf. vv. 6-13). Ele eleva um
verdadeiro e próprio cântico ao amor di-
vino (cf. vv. 6-11) ao qual faz seguir, no
final, uma suplicante invocação para ser
libertado do fascínio obscuro do mal e
imbuído para sempre pela luz da graça.

Neste cântico desenvolve-se uma
verdadeira e própria ladainha de termos,
que celebram os lineamentos do Deus de
amor: graça, fidelidade, justiça, juízo,
salvação, sobra protectora, abundância,
delícia, vida e luz. Salientem-se, em
particular, quatro destes traços divinos,
expressos com vocábulos hebraicos que
têm um valor mais intenso do que é de-
monstrado pela tradução nas línguas
modernas.
4. Em primeiro lugar há o termo hésed,
“graça”, que é fidelidade e, ao mesmo
tempo, amor, lealdade e ternura. Constitui
um dos termos fundamentais para exaltar
a aliança entre o Senhor e o seu povo. E é
significativo que ele ressoe por 127 vezes
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nos Salmos, mais de metade de todas as
vezes que esta palavra aparece no restante
do Antigo Testamento. Além disso, há o
termo ‘emunáh, que deriva da mesma raiz
do amen, a palavra da fé, e significa esta-
bilidade, segurança e fidelidade inabalá-
vel. A seguir, vem a palavra sedaqáh, a
“justiça”, que tem um significado sobretu-
do salvífico: é a atitude santa e providen-
cial de Deus que, através da sua interven-
ção na história, liberta do mal e da injusti-
ça os seus fiéis. Enfim, eis a mishpát, o
“juízo” com que Deus governa as suas cri-
aturas, debruçando-se sobre os pobres e os
oprimidos, e derrubando os arrogantes e
os prepotentes.

Quatro palavras teológicas, que o
orante repete na sua profissão de fé, en-
quanto se encaminha pelas sendas do
mundo, convicto de ter ao seu lado o Deus
amoroso, fiel, justo e salvador.
5. Aos vários títulos com que exalta a
Deus, o Salmista acrescenta duas imagens
sugestivas. Por um lado, a abundância de
alimentos: ela faz pensar, em primeiro
lugar, no banquete sagrado, que se cele-
brava no templo de Sião, com a carne das
vítimas sacrificiais. Há também a fonte e a
torrente, cujas águas saciam não apenas a

garganta sedenta, mas também a alma (cf.
vv. 9-10; Sl 41, 2-3; 62, 2-6). O Senhor sa-
cia e dessedenta o orante, tornando-o
partícipe da sua vida plena e imortal.

A outra imagem é representada pelo
símbolo da luz: “Na vossa Luz é que ve-
mos a luz” (v. 10).

Trata-se de uma luminosidade que se
irradia como que “a cântaros” e é um sinal
da revelação de Deus ao seu fiel. Assim
aconteceu com Moisés no Sinai (cf. Êx 34,
29-30) e assim acontece com o cristão, na
medida em que, “com o rosto descoberto,
com o rosto reflectindo a glória do Senhor,
como um espelho, é transformado nessa
mesma imagem” (cf. 2 Cor 3, 18).

Na linguagem dos Salmos, “ver a luz
do rosto de Deus” significa concretamente
encontrar o Senhor no templo, onde se
celebra a oração litúrgica e se escuta a pa-
lavra divina. Também o cristão vive esta
experiência, quando celebra os louvores
do Senhor na aurora do dia, antes de se
encaminhar pelas sendas nem sempre li-
neares da vida quotidiana.

JOÃO PAULO II

22 de Agosto de 2001
Transcrito de L'Osservatore Romano

O Santo Padre dedica as audiências das
quartas-feiras a catequeses sobre os salmos
de Laudes e de Vésperas. São um convite à
formação para a oração. Divulgamos estas
catequeses para dar voz à voz do Papa e
colaborar no seu projecto pastoral.



1. O Cântico de louvor que acabamos de
proclamar (cf. Jdt 16, 1-17) é atribuído a
Judite, uma heroína que se tornou o orgu-
lho de todas as mulheres de Israel, porque
a ela coube exprimir o poder libertador de
Deus num momento dramático da vida do
seu povo. Deste seu cântico, a liturgia das
Laudes faz-nos recitar apenas alguns ver-
sículos. Eles convidam a fazer festa, can-
tando em sintonia de vozes, tocando
timbales e címbalos, para louvar o Senhor
que “põe fim às guerras” (v. 2).

Esta última expressão, que define o
verdadeiro rosto de Deus que ama a paz,
introduz-nos no contexto em que nasceu o
hino. Trata-se de uma vitória alcançada
pelos Israelitas de maneira totalmente sur-
preendente, por obra de Deus que inter-
vém para os subtrair à perspectiva de uma
derrota iminente e total.
2. O Autor sagrado reconstrói este acon-
tecimento alguns séculos mais tarde, a fim
de oferecer aos irmãos e irmãs na fé, tenta-
dos pelo desencorajamento numa situação
difícil, um exemplo que os possa animar.
Desta forma, recorre ao que acontecera
em Israel quando Nabucodonosor, irritado
com a indisponibilidade deste povo peran-
te os seus projectos de expansão e as suas
pretensões idolátricas, enviara o general
Holofernes com a tarefa bem definida de o
dominar e aniquilar. Ninguém devia resis-

O SENHOR É CRIADOR DO MUNDO
E PROTEGE O SEU POVO

Catequese sobre o Cântico de Judite
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tir a ele, que reivindicava as honras de um
deus. E o seu general, compartilhando a
sua presunção, desprezara a admoestação,
que também ele recebera, de não atacar Is-
rael, porque seria como ofender o próprio
Deus.

Em última análise, o Autor sagrado
deseja recordar precisamente este princí-
pio, para confirmar os crentes do seu tem-
po na fidelidade ao Deus da Aliança: é
preciso ter confiança em Deus. O verda-
deiro inimigo que Israel deve temer não
são os poderosos desta terra, mas a infide-
lidade ao Senhor. Ela priva-o da protecção
de Deus e torna-o vulnerável. Ao contrá-
rio, quando é fiel o povo pode contar com
a própria força de Deus, “magnífico no
seu poder e invencível” (cf. v. 13).
3. Este princípio é maravilhosamente
ilustrado por toda a história de Judite. O
cenário é o da terra de Israel já invadida
pelos inimigos. Do cântico emerge a
dramaticidade deste momento: “O assírio
veio das montanhas do norte com a multi-
dão dos seus guerreiros. A sua multidão
secava as torrentes, e a sua cavalaria co-
bria os vales” (v. 5). A arrogância efémera
do inimigo é realçada com sarcasmo: “Ele
jurara incendiar o meu país, e passar ao fio
de espada a minha juventude, e roubar os
meus filhos, e levar as minhas filhas para
o cativeiro” (v. 6).
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A situação descrita pelas palavras de
Judite é parecida com outras vividas por
Israel, nas quais a salvação chegara quan-
do parecia que já não havia caminhos de
salvação. Não acontecera assim também
a salvação do Êxodo, na passagem prodi-
giosa através do Mar Vermelho? Também
agora o assédio por parte de um exército
numeroso e poderoso tira qualquer espe-
rança. Mas tudo isto só evidencia o poder
de Deus, que se manifesta como um pro-
tector invencível do seu povo.
4. A obra de Deus é muito mais lumi-
nosa, porque Ele não recorre a um guer-
reiro ou a um exército. Como outrora, no
tempo de Débora, eliminara o general
cananeu Sísera por meio de Jael, uma mu-
lher (cf. Jz 4, 17-21), agora serve-se de
novo de uma mulher inerme para ajudar o
povo que se encontra em dificuldade.
Firme na sua fé, Judite aventura-se até ao
acampamento inimigo, seduz com a sua
beleza o comandante e executa-o de ma-
neira humilhante. O Cântico põe em gran-
de evidência este facto: “O Senhor Todo
Poderoso feriu-o, e entregou-o nas mãos
de uma mulher que lhe cortou a cabeça. O
seu chefe não caiu diante de jovens, nem
foram heróis nem gigantes corpulentos
que se lhe opuseram, mas foi Judite, filha
de Merari, que o perdeu com a formosura
do seu rosto” (Jdt 16, 5-6).

A figura de Judite tornar-se-á depois o
arquétipo que permitirá não só à tradição
hebraica, mas também à cristã, realçar a
predilecção de Deus por tudo o que é con-
siderado frágil e débil, mas que precisa-
mente por isso é escolhido para manifestar
o poder divino. Ela é uma figura exemplar
também para exprimir a vocação e a mis-
são da mulher, chamada à igualdade com o
homem, de acordo com as suas caracterís-
ticas específicas, a desempenhar um papel

significativo no desígnio de Deus. Algu-
mas expressões do livro de Judite serão
adoptadas, de modo mais ou menos inte-
gral, pela tradição cristã, que verá na he-
roína hebraica uma das prefigurações de
Maria. Não se sente talvez um eco dos
tons de Judite quando, no Magnificat, Ma-
ria canta: “Derrubou os poderosos dos
seus tronos e exaltou os humildes” (Lc 1,
52)? Por conseguinte, compreende-se
como a tradição litúrgica, familiar aos
cristãos quer do Oriente quer do Ocidente,
gosta de atribuir à Mãe de Jesus expres-
sões que se referem a Judite, como as
seguintes: “Tu és a glória de Jerusalém, tu
és a alegria de Israel, tu és a honra do
nosso povo” (Jdt 15, 9).
5. Partindo da experiência da vitória, o
cântico de Judite concluiu-se com um
convite a elevar a Deus um cântico novo,
reconhecendo-o “grande e glorioso”. Ao
mesmo tempo, admoestam-se todas as
criaturas a permanecerem submetidas
Àquele que com a sua palavra fez todas as
coisas e as plasmou com o seu espírito.
Quem pode resistir à voz de Deus? Judite
recorda-o com grande ênfase: perante o
Criador e Senhor da história, os funda-
mentos dos montes serão abalados e as ro-
chas derreter-se-ão como a cera (cf. Jdt
16, 15). São metáforas eficazes para recor-
dar que todas as coisas são “nada”, face ao
poder de Deus. E contudo este cântico
de vitória não quer amedrontar, mas
confortar. De facto, Deus oferece o seu
poder invencível em apoio de quantos lhe
são fiéis: “Aqueles que Vos temem serão
verdadeiramente grandes aos vossos
olhos” (ibid.).

JOÃO PAULO II
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1.  “O Senhor, o Altíssimo, é Grande Rei
sobre toda a terra”!

Esta aclamação inicial é repetida em
diversas tonalidades em todo o Salmo 46,
que agora ouvimos. Ele configura-se
como um hino ao Senhor soberano do uni-
verso e da história: “Ele é o rei da terra
inteira... Reina o Senhor sobre as nações”
(vv. 8-9).

Este hino ao Senhor, rei do mundo e
da humanidade, como outras composições
semelhantes presentes no Saltério (cf. Sl
92; 95-98), supõe uma atmosfera celebra-
tiva litúrgica. Por isso, estamos no coração
espiritual do louvor de Israel, que sobe ao
céu partindo do templo, o lugar no qual o
Deus infinito e eterno se revela e encontra
o seu povo.
2. Seguiremos este cântico de louvor
glorioso nos seus momentos fundamen-
tais, semelhantes a duas ondas que progri-
dem rumo à beira-mar. Diferem na ma-
neira de considerar a relação entre Israel e
as nações. Na primeira parte do Salmo, a
relação é de domínio: Deus “submete as
nações debaixo do nosso jugo, põe os po-
vos sob os nossos pés” (v. 4); na segunda
parte, ao contrário, a relação é de associa-
ção: “Reuniram-se os príncipes dos povos
ao povo do Deus de Abraão” (v. 10). Por

O SENHOR É O REI DO UNIVERSO

Catequese sobre o Salmo 46
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conseguinte, verifica-se um grande pro-
gresso.

Na primeira parte (vv. 2-6) diz-se:
“Povos todos, batei as palmas, aclamai ao
Senhor, com vozes de alegria!” (v. 2). O
centro deste aplauso festivo é a figura
grandiosa do Senhor supremo, ao qual se
atribuem três títulos gloriosos: “altíssimo,
grande e temível” (v. 3). Eles exaltam a
transcendência divina, a primazia absoluta
no ser, a omnipotência. Também Cristo
ressuscitado exclamará: “Foi-Me dado
todo o poder no céu e na terra” (Mt 28,
18).
3. No âmbito da senhoria universal de
Deus sobre todas as nações da terra (cf. v.
4) o orante evidencia a sua presença parti-
cular em Israel, o povo da eleição divina,
“o predilecto”, a herança mais preciosa e
querida ao Senhor (cf. v. 5). Por conse-
guinte, Israel sente-se objecto de um amor
particular de Deus, que se manifestou com
a vitória sobre as nações inimigas. Duran-
te a batalha, a presença da arca da aliança
junto das tropas de Israel garantia-lhes a
ajuda de Deus; depois da vitória, a arca
voltou a ser posta no monte Sião (cf. Sl 67,
19) e todos proclamavam: “Deus se eleva
entre aclamações, o Senhor entre clamo-
res de trombeta” (Sl 46, 6).



4. O segundo momento do Salmo (cf. vv.
7-10) abre-se com outra onda de louvor
e de cântico festivo: “Cantai ao Senhor,
cantai! Cantai ao nosso rei, cantai...
Cantai salmos a Deus com toda a arte!”
(vv. 7-8). Também agora se entoam hinos
ao Senhor sentado no trono na plenitude
da sua realeza (cf. v. 9). Este trono real é
chamado “santo”, porque dele não se pode
aproximar o homem limitado e pecador.
Mas trono celeste é também a arca da
aliança presente na área mais sagrada do
templo de Sião. Deste modo, o Deus dis-
tante e transcendente, santo e infinito,
aproxima-se das suas criaturas, adaptan-
do-se ao espaço e ao tempo (cf. 1 Rs 8,
27.30).
5. O salmo termina com uma nota sur-
preendente devido à sua abertura uni-
versal: “Reuniram-se os príncipes dos po-
vos ao povo de Deus de Abraão” (v. 10).
Remonta-se a Abraão, o patriarca que está
na base não só de Israel mas também de
outras nações. Ao povo eleito que dele
descende, é confiada a missão de fazer
convergir para o Senhor todas as nações e
todas as culturas, porque Ele é Deus de
toda a humanidade. Do oriente ao ociden-
te reunir-se-ão então em Sião para encon-
trar este rei de paz e de amor, de unidade e
de fraternidade (cf. Mt 8, 11). Como espe-
rava o profeta Isaías, os povos inimigos
entre si foram convidados a lançar à terra
as armas e a viver juntos sob a única sobe-
rania divina, sob um governo regido pela
justiça e pela paz (Is 2, 2-5). O olhar de
todos estará fixo na nova Jerusalém onde
o Senhor “sobe” para se revelar na glória
da sua divindade. Será “uma grande multi-
dão que ninguém podia contar, de todas as

nações, tribos, povos e línguas... clama-
vam em alta voz, dizendo: a salvação per-
tence ao nosso Deus que está sentado no
trono e ao Cordeiro” (Ap 7, 9.10).
6. A Carta aos Efésios vê a realização
desta profecia no mistério de Cristo reden-
tor quando afirma, dirigida aos cristãos
não provenientes do judaísmo: “vós éreis
gentios pela carne... lembrai-vos que
nesse tempo estáveis sem Cristo, privados
do direito de cidade em Israel e alheios às
alianças da Promessa sem esperança e sem
Deus no mundo. Agora, porém, vós, que
outrora estáveis longe, pelo sangue de
Cristo, vos aproximastes. Ele é a nossa
paz, Ele que de dois povos fez um só,
destruindo o muro de inimizade que os
separava” (Ef 2, 11-14).

Por conseguinte, em Cristo, a realeza
de Deus, cantada pelo nosso Salmo, reali-
zou-se na terra para todos os povos. Uma
homilia anónima do século VIII comenta
do seguinte modo este mistério: “Até à
vinda do Messias, esperança das nações,
os povos gentios não adoraram Deus e não
conheceram quem Ele é. E enquanto o
Messias não os resgatou, Deus não reinou
sobre as nações por meio da sua obediên-
cia e do seu culto. Pelo contrário, agora
Deus, com a sua Palavra e com o seu espí-
rito, reina sobre eles, porque os salvou do
engano e fez com que se tornassem ami-
gos” (Palestino anónimo, Homilia árabe-
-cristã do século VIII, Roma, 1994, pág.
100).
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A PRECE MATUTINA NO SOFRIMENTO

Catequese sobre o Salmo 56
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1. É uma noite tenebrosa, em que se sen-
te a presença de feras vorazes nos arredo-
res. O orante está à espera do despontar da
aurora, para que a luz vença a obscuridade
e os temores. Este é o contexto do Salmo
56, hoje proposto à nossa reflexão: um
cântico nocturno que prepara o orante
para a luz da aurora, esperada com ansie-
dade, para poder louvar ao Senhor na ale-
gria (cf. vv. 9-11). Com efeito, o Salmo
passa da lamentação dramática dirigida a
Deus, à esperança serena e ao agradeci-
mento jubiloso, expresso com as palavras
que em seguida voltarão a ressoar, num
outro Salmo (cf. 107, 2-6).

Em síntese, assiste-se à passagem do
medo à alegria, da noite ao dia, do pesade-
lo à serenidade e da súplica ao louvor. Tra-
ta-se de uma experiência frequentemente
descrita nos Salmos: “Convertestes o meu
luto em júbilo, despistes-me do meu saco
e cingistes-me de alegria. Por isso, o meu
coração há-de cantar-vos sem cessar” (30
[29], 12-13).
2. Portanto, estamos a meditar sobre dois
momentos do Salmo 56. O primeiro diz
respeito à experiência do medo do assalto
do mal, que procura atingir o justo (cf. vv.
2-7). No centro desta cena há leões em
posição de ataque. Esta imagem transfor-
ma-se depressa num símbolo bélico, deli-
neado com lanças, flechas e espadas. O

orante sente-se atacado por uma espécie
de esquadrão da morte. À sua volta, há um
grupo de caçadores, que arma ciladas e es-
cava fossas para capturar a presa. Mas esta
atmosfera de tensão dissolve-se imediata-
mente. Com efeito, já no início (cf. v. 2)
aparece o símbolo protector das asas divi-
nas, que concretamente fazem pensar na
arca da aliança com os querubins alados,
ou seja, na presença de Deus ao lado dos
fiéis no templo santo de Sião.
3. O orante pede instantemente que Deus
mande do céu os seus mensageiros, a
quem atribui os nomes emblemáticos de
“Fidelidade” e de “Graça” (cf. v. 4), quali-
dades próprias do amor salvífico de Deus.
Por isso, embora sinta arrepios pelo rugi-
do terrível das feras e pela perfídia dos
perseguidores, no seu íntimo o fiel perma-
nece sereno e confiante, como Daniel na
cova dos leões (cf. Dn 6, 17-25).

A presença do Senhor não demora a
mostrar a sua eficácia, mediante a
autopunição dos adversários: eles caem na
fossa que tinham cavado para o justo (cf.
v. 7). Esta confiança na justiça divina,
sempre viva nos Salmos, impede o
desencorajamento e a rendição à prepo-
tência do mal. Deus, que confunde as ma-
nobras dos ímpios, fazendo-os cair dos
seus próprios projectos de maldade, mais
cedo ou mais tarde põe-se ao lado do fiel.
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4. Assim, chegamos ao segundo momen-
to do Salmo, o da acção de graças (cf. vv.
8-11). Há um trecho que brilha de intensi-
dade e beleza: “O meu coração, Senhor,
está firme, o meu coração está firme:
quero cantar-vos e louvar-vos! Despertai,
minhas entranhas, despertai, harpa e cí-
tara; quero despertar-me com a aurora”
(vv. 8-9). As trevas já se dissiparam: o
alvorecer da salvação aproxima-se com o
cântico do orante.

Aplicando a si esta imagem, o Sal-
mista talvez traduza nos termos da religio-
sidade bíblica, rigorosamente monoteísta,
o uso dos sacerdotes egípcios ou fenícios
que eram encarregados de “despertar a
aurora”, ou seja, de fazer voltar a nascer o
sol, considerado como uma divindade
benéfica. Ele alude também ao costume de
suspender e de velar pelos instrumentos
musicais no tempo do luto e da provação
(cf. Sl 137 [136], 2) e de os “despertar” ao
som festivo no tempo da libertação e da
alegria. Portanto, a liturgia faz nascer a
esperança: dirige-se a Deus, convidan-
do-O a aproximar-se de novo do seu povo
e a escutar a sua súplica. Nos Salmos, a
aurora é com frequência o momento da
concessão divina, depois de uma noite de
oração.
5. Assim, o Salmo termina com um
cântico de louvor dirigido ao Senhor, que
age com as suas grandes qualidades salví-
ficas, que já se manifestaram com termos
diferentes na primeira parte da súplica

(cf. v. 4). Agora entram em cena, de modo
quase personificador, a Bondade e a Fide-
lidade. Elas inundam os céus com a sua
presença e são como a luz que brilha na
obscuridade das provas e das perseguições
(cf. v. 11). É por este motivo que, na tradi-
ção cristã, o Salmo 56 se transformou em
cântico do despertar para a luz e a alegria
pascal, que se irradia no fiel, cancelando o
medo da morte e alargando o horizonte da
glória celeste.
6. Gregório de Nissa descobre nas pala-
vras deste Salmo uma espécie de descri-
ção típica daquilo que se verifica em cada
experiência humana, aberta ao reconheci-
mento da sabedoria de Deus. “Efectiva-
mente, salvou-me, exclama, fazendo-me
sombra com a nuvem do Espírito, e
aqueles que me espezinharam foram hu-
milhados” (Sobre os títulos dos Salmos,
Roma 1994, pág. 183). Depois, referin-
do-se às expressões que concluem este
Salmo, onde se diz: “O vosso amor chega
até aos céus, sobre toda a terra (se estende)
a vossa glória”, ele conclui: “Na medida
em que a glória de Deus se estende so-
bre a terra, enriquecida pela fé daqueles
que são salvos, os poderes celestes entoam
hinos de louvor a Deus, exultando pela
nossa salvação” (Ibid., pág. 184).
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OS RITOS INICIAIS DA MISSA

MISSA

KÝRIE
(IGMR 52 [30])*

A fórmula kýrie, eléison é uma acla-
mação em grego, que ficou do tempo em
que o grego era a língua do povo em Roma
e, por isso, também na comunidade cristã;
a passagem do grego ao latim deve ter-se
feito no tempo do Papa S. Dâmaso, cerca
de 380; mas esta aclamação nunca passou
ao latim, e tem-se mantido até hoje, ao
menos como facultativo, mesmo nos paí-
ses que usam na liturgia as suas línguas
próprias, como o nosso.

Kýrie é o vocativo de kýrios, que
significa Senhor. É o título que S. Paulo
dá a Cristo ressuscitado a significar a
glória divina em que participa a própria
humanidade de Jesus, manifestada na sua
ressurreição: “Cristo humilhou-Se até à
morte, e morte de cruz; por isso, Deus o
exaltou e Lhe deu o nome que está acima
de todos os nomes, para que ao nome de
Jesus todos se ajoelhem no céu, na terra e
nos abismos” (Flp 2; cf. Rom 1). Antes de
ser uma súplica do género sapiencial, o
Kýrie é uma invocação aclamativa. Assim
o apresenta a IGMR (52 [30]): “Dado tra-
tar-se de um canto em que os fiéis acla-
mam o Senhor ...”.

Eléison é uma forma verbal que signi-
fica: “Tende piedade”. A melhor tradução
seria talvez simplesmente: “misericór-
dia”, como aliás o Missal também a apre-

* Estas citações referem-se à Instrução Geral do Missal Romano (IGMR). Os números entre parêntesis rectos
referem-se à nova edição.

senta. A IG continua: “Dado tratar-se de
um canto em que os fiéis ‘aclamam o Se-
nhor e imploram a sua misericórdia...”
(ib.). As melodias gregorianas, do final do
primeiro milénio, princípio do segundo,
ainda assim o entenderam; aí são os voca-
tivos kýrie e Christe que têm os grandes
desenvolvimentos melódicos, e, por ve-
zes, com que arrebatamento, para acla-
marem o Santos e Cristo!

Em tempos mais recentes os composi-
tores parecem ter-se apoiado de preferên-
cia, na interpretação penitencial da invo-
cação. A oração cristã é, antes de mais, a
que reconhece o dom de Deus, as “maravi-
lhas de Deus”, e lhe responde em louvor e
acção de graças, como o podemos obser-
var nos cânticos do Novo Testamento de
S. Paulo agora introduzidos na Liturgia
das Horas, na Hora de Vésperas.

Outra perspectiva que o Missal agora
esclarece é a que nos leva a compreender
que as invocações, Kýrie, Christe e de
novo Kýrie se dirigem todos a Cristo, e
não às três Pessoas da SS. Trindade, como
a Idade Média o entendeu e o manifestou
nos célebres “tropos” que intercalava
então os vocativos Kýrie, Christe, Kýrie e
o eléison final. Mais um testemunho do
sentido pascal do Kýrie, o Senhor exalta-
do na glória, como resposta do Pai à sua
humilhação até à morte.

“Cada uma das aclamações diz-se nor-
malmente duas vezes, o que não exclui a
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possibilidade de as repetir maior número
de vezes, ou até de lhes intercalar um bre-
ve “tropo”, de acordo com a índole de
cada língua, da arte musical ou das cir-
cunstâncias” (52[30]).

Quando o kýrie é usado como parte do
acto penitencial, então cada aclamação é
seguida de um “tropo” (52).

Tropo é uma frase, à maneira de “jacu-
latória” que se acrescenta ao vocativo
Kýrie ou Christe (ou mesmo noutras cir-
cunstâncias) e que desenvolve o sentido
daqueles vocativos. O Missal traz um
exemplo no Ordinário da Missa (p. 443).
Os diversos kýrios que vêm, por exemplo,
no Liber Usualis, têm sempre no título de
cada um deles duas ou três palavras entre
parêntesis que representam as primeiras
palavras do tropo com que antigamente
esse kýrie era cantado. Na prática, essas
palavras servem ainda hoje para identifi-
car esse kýrie. O Kýrie da Missa VIII ain-
da é muitas vezes designado, e com o kýrie
toda essa Missa, por kýrie De Angelis, por-
que era assim que começava o tropo desse
kýrie, e por isso não faz sentido dizer
“Missa ou kýrie dos Anjos” em português.

A título de curiosidade dá-se aqui o
tropo do Kýrie II, que era cantado colo-
cando cada sílaba debaixo de cada nota
da longa melodia do final da palavra kýrie:
“Kýrie, fons bonitatis, pater ingenite, a
quo bona cuncta procedunt, eléison”: Se-
nhor, fonte de bondade, Pai não gerado, de
quem procedem todos os bens, misericór-
dia”. É um tropo do tempo em que as nove
invocações (três vezes cada uma) eram já
atribuídas às três Pessoas divinas; mas
esse não é o sentido original, como agora
de novo o não é. “O Kýrie diz-se sempre”
(52); “se não for cantado, é recitado” [30].
“Normalmente é executado por todos em
forma alternada entre o povo e o coro ou
um cantor (52[30]).

O Kýrie eléison foi outrora a resposta
mais usada na Oração Universal. Foi S.

Gregório Magno († 604) quem pôs de lado
a oração dos fiéis e deslocou o Kýrie para
o início da Missa sem intenções especiais.
Aliás a simples invocação Kýrie eléison
foi outrora muitas vezes usada como
simples aclamação em diversas circuns-
tâncias, como por exemplo, na Dedicação
das igrejas em que a assembleia dava uma
volta em redor da igreja, por fora, cantan-
do simplesmente Kýrie eléison,  certamen-
te a evocar o que fez Josué em volta de
Jericó antes de conquistar a cidade (Jos 6,
3-5). E ainda hoje noutras liturgias, que
não a romana, se canta, na respectiva lín-
gua, a invocação equivalente a Kýrie eléi-
son como um refrão muito frequente,
como na liturgia eslava: gospodipomilui.

GLÓRIA
(IGMR 53 [31])

“O Glória é um antiquíssimo e vene-
rável hino com que a Igreja, congregada
no Espírito Santo, glorifica e suplica a
Deus Pai e ao Cordeiro. O Glória, embora
comece com as palavras dos Anjos no
nascimento de Jesus, é um hino pascal,
conforme se pode observar no desenvolvi-
mento que ele toma na parte central em
relação ao “Cordeiro de Deus”; na antigui-
dade os presbíteros até só o diziam na Pás-
coa, e não no Natal.

É um hino fundamentalmente cristoló-
gico, isto é, que tem como tema central
Cristo e o seu mistério.

O Glória faz parte dos hinos mais anti-
gos da tradição cristã, ainda a lembrar o
ambiente claro e sereno da comunidade
cristã primitiva, semelhante ao que se
pode observar no hino vespertino “Luz es-
plendente”.

O Glória actual simplifica outra forma
muito mais desenvolvida, presente em do-
cumentos antigos, mas não na Missa. É
começado pelo sacerdote ou, se for prefe-
rível, por um cantor ou pelo coro, e é can-
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tado ou por toda a assembleia dos fiéis ou
pelo povo alternando com o coro ou só
pelo coro. Se não é cantado, é recitado por
todos em conjunto ou por dois coros alter-
nadamente.

Canta-se ou recita-se aos domingos
fora do Advento e da Quaresma, e nas so-
lenidades e festas, bem como em celebra-
ções mais solenes” (53 [31]).

“O texto deste hino não pode ser subs-
tituído por outro” (53).

ORAÇÃO COLECTA
(IGMR 54 [32])

Os elementos principais dos ritos ini-
ciais são a saudação no princípio, e a ora-
ção no fim. Os demais têm cada um a sua
importância relativa; alguns deles, até, por
vezes, se omitem, como o Missal a seu
tempo indicará.

A oração é sempre o ponto de chegada
do rito que ela conclui: a oração colecta
conclui os ritos de entrada; como a oração
sobre as oblatas conclui os ritos da prepa-
ração das oferendas (ofertório) e a oração
depois da comunhão encerra os ritos da
comunhão. São todas elas orações presi-
denciais, mas das três a oração colecta é a
mais importante. “Por meio dela expri-
me-se o carácter da celebração”, particu-
larmente nas solenidades e festas.

A oração colecta é oração presiden-
cial, mas dita pelo presidente em nome e
em favor de toda a assembleia. O presi-
dente, sinal de Cristo enquanto Cabeça da
Igreja, como que colige ou recolhe a
oração de todos; donde o nome de colecta
(do verbo ‘coligir’).

Estrutura literária da oração colecta

1. Invitatório (= convite)

“O presidente convida o povo à ora-
ção” por meio de um brevíssimo invitató-
rio, que se resume à palavra: Oremos. “ E

todos juntamente com ele se recolhem uns
momentos em silêncio, a fim de tomarem
consciência de que se encontram na pre-
sença de Deus e formularem interiormente
as suas intenções”. E convém respeitar
sempre este tempo de silêncio.

Em outras circunstâncias especiais,
como na Oração Universal de Sexta-feira
Santa, os invitatórios são mais desenvolvi-
dos e confiados ao diácono.

2. O corpo da oração

a) Vocativo inicial.

A oração parte de um vocativo indi-
cando a Pessoa divina a quem a oração é
dirigida. “Por antiga tradição da Igreja, a
oração dirige-se habitualmente a Deus
Pai, por Cristo no Espírito Santo” (54
[32]); raríssimas vezes se dirige ao Filho e
só em orações tardias.

No texto português, ao contrário do
texto original latino, este vocativo nem
sempre vem no princípio da oração.

No texto original latino, as orações
são geralmente verdadeiras jóias literá-
rias, cuja beleza nem se pode adivinhar no
texto português.

b) De Deus ao homem,
do homem a Deus

— Evocação (= anamnese).

Numa oração bem estruturada, o cor-
po da oração, seja ela qual for, começa
por evocar e proclamar o mistério ou o
aspecto do mistério que é celebrado. É o
que se pode chamar a anamnese, isto é, a
evocação ou recordação do momento da
história da salvação relacionada com a ce-
lebração presente.

Por exemplo, na Solenidade de Cristo
Rei:
Vocatico: “Deus eterno e omnipotente,
Anamnese: que no vosso amado Filho, Rei
do universo, quisestes instaurar todas as
coisas...”.
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Assim apoiados na experiência do
passado, podemos mais confiadamente
implorar as graças do presente.

Além disso, o homem só pode diri-
gir-se a Deus em oração depois de Deus Se
ter dirigido ao homem em revelação. As-
sim, a história da salvação é como uma
cadeia entrelaçada de acontecimentos sal-
víficos que tem em Deus a sua origem e a
Deus reconduz, cadeia esta que só a fé
pode fazer compreender. Deus é sempre o
Princípio e o Fim de uma torrente de vida
que em si arrasta todos os acontecimentos
da história dos homens e a transforma em
história de salvação.

Esta parte da oração começa normal-
mente, depois do vocativo dirigido à Pes-
soa divina, pelo pronome relativo que.
— Súplica (= epiclese)

Da anamnese ou evocação passa-se à
súplica ou epiclese.

Esta começa normalmente por um im-
perativo suplicante: concedei, fazei, dai,
etc. É aqui que se pede a graça própria do
mistério celebrado.

Na continuação do exemplo acima co-
meçado, vem a súplica:
“Concedei que todas as criaturas,
libertas da escravidão,
sirvam a vossa majestade
e Vos glorifiquem”.

3. Conclusão
Segundo a IGMR (54 [cf.32]), a ora-

ção colecta conclui-se com a conclusão
trinitária, a conclusão longa, que, a partir
do texto latino, seria normalmente:
“Por Nosso Senhor Jesus Cristo,
vosso Filho,
que vive e reina convosco
na unidade do Espírito Santo, Deus,
por todos os séculos dos séculos”.

Já as outras orações deveriam con-
cluir-se com a conclusão breve: “Por
Cristo Senhor nosso” 877) ou equivalente.

Infelizmente na edição portuguesa do
Missal preparada a princípio juntamente
com a brasileira, conforme exigência da
Santa Sé, antes ainda de uma reflexão em
comum mais amadurecida, foi-se para
uma solução intermédia, nem breve, nem
longa, e sempre igual (que cremos ser so-
lução única no mundo!), e ficou assim:

“Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vos-
so Filho [que é Deus convosco]

na unidade do Espírito Santo”.
As próprias palavras entre parêntesis

foram posteriormente acrescentadas entre
nós para salvaguardar minimamente a
afirmação na divindade do Filho. Mas
acabou-se com a distinção entre conclusão
longa e breve. Será possível ainda corri-
gir-se, um dia, esta anomalia, nacional
mas extensiva aos países de língua portu-
guesa? Os livros litúrgicos são idênticos,
cá e lá!

4. Amen

“O povo associa-se a esta súplica e faz
sua a oração, dando o seu assentimento
pela aclamação: Amen”

As palavras da oração não são muitas;
mas isso até está dentro dos critérios do
Evangelho, onde Jesus nos previne:
“Quando orardes, não digais muitas pala-
vras, como fazem os pagãos, que julgam
que por dizerem muitas palavras é que se-
rão atendidos”(Mt 6,7). A força da oração
está antes na pureza do coração com que
nos dirigimos a Deus.

Na Missa diz-se sempre uma só ora-
ção-colecta (54 [32]).

A colecta, como aliás as outras partes
da celebração, podem ser cantadas, con-
forme a oportunidade o aconselhar, e a co-
lecta não será a última coisa a ser cantada.
O Missal traz as melodias para tal.

JOSÉ FERREIRA



CURSO PARA ACÓLITOS

4

O QUE É UM ACÓLITO

1. Tempo de oração
• Acolhimento
• Sinal da cruz
• Pequena oração 

2. Os ministros litúrgicos
Na primeira lição do nosso curso dis-

semos que toda a assembleia litúrgica pre-
cisa de ministros litúrgicos para a servir. E
também dissemos que, para a celebração
da missa dominical decorrer sem atrope-
los, são precisos, pelo menos, quatro mi-
nistros: o presidente, o leitor, o cantor e o
acólito.

Imaginem, por exemplo, que num do-
mingo as pessoas se tinham reunido para a
missa, mas não havia ninguém para fazer
as leituras nem para cantar o salmo. O pre-
sidente tinha de presidir e, quando chegas-
se o momento, tinha também de ir ler as
leituras, no caso de não haver ninguém na
assembleia capaz de as proclamar, e isso
faria com que a celebração sofresse um
atropelo; se não houvesse cantor, o salmo
responsorial teria de ser apenas lido, o que
seria outro atropelo, pois o salmo deve ser
cantado por um cantor diferente do leitor.

Se isso viesse a acontecer muitas ve-
zes, poderia ficar-se com a ideia errada de
que a missa é o que na realidade não é ou

ACÓLITOS
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não deve ser. Se fosse sempre o presidente
da celebração a fazer tudo, alguém pode-
ria pensar que a missa é só dele, quando
isso não é verdade, pois Jesus quis e quer
que ela seja de todos os cristãos reunidos
em assembleia. Jesus não quer que seja
um só a fazer tudo, mas também não quer
que haja alguns que nunca fazem nada. O
que Ele mais gosta é que cada um faça o
que deve fazer, para que a celebração seja
de todos e todos sintam que são responsá-
veis por ela.

Questões práticas:

— Quais são os quatro ministros preci-
sos em cada missa dominical?
— Quando falta o leitor, o cantor ou o
acólito, e não há ninguém na assembleia
capaz de os substituir, o que acontece?
— Explica esta frase, com palavras tuas:
“Na missa, cada qual deve fazer tudo o
que lhe pertence, mas só isso, e nada
mais”.

3. O que é o acólito?
A palavra acólito vem do verbo aco-

litar, que significa acompanhar no ca-
minho. Dado que se pode acompanhar
alguém indo à frente, ao lado ou atrás de
outras pessoas, acólito é aquele ou aquela
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que, na celebração da liturgia, precede,
vai ao lado ou segue outras pessoas, para
as servir e ajudar.

Quem é que o acólito acompanha e
serve? Em primeiro lugar acompanha e
serve o presidente da celebração da missa,
que tanto pode ser o bispo como o pres-
bítero; em segundo lugar acompanha e
serve o diácono, o ministro extraordinário
da comunhão, ou outras pessoas que pre-
cisam de ser ajudadas durante a celebra-
ção. Noutras celebrações, acompanha e
serve as pessoas responsáveis por essas
mesmas celebrações.

Quando é que o acólito começa a
ajudar e a servir o presidente da missa?
Quando o bispo ou o presbítero, na sa-
cristia, tomam as suas vestes. Já então o
acólito deve estar vestido e pronto, para
poder ajudar. Depois, acompanha-os na
procissão de entrada, indo à frente. Du-
rante a missa, o acólito está sempre atento
ao que o bispo ou o presbítero precisam,
para lhes apresentar umas vezes o missal,
outras vezes as coisas que eles hão-de
colocar no altar, ou para os acompanhar
quando vão distribuir a comunhão aos
fiéis. Por fim, quando o presidente re-
gressa à sacristia, o acólito vai à sua frente
e ajuda-o a tirar as vestes e a guardá-las.

Só depois de tudo isso feito é que o
acólito pensa em si próprio. No fim de ter
ajudado o presidente da celebração, tam-
bém ele tira a sua túnica e a guarda. En-
quanto faz tudo isso, agradece a Jesus por
ter estado a servi-lo na pessoa dos seus
ministros, e pode lembrar-se daquela pala-
vra do Senhor: Tudo aquilo que fizestes a
um dos meus irmãos, mesmo aos mais
pequenos, foi a mim que o fizestes.

Podemos então dizer que o acólito,
desde o princípio até ao fim da missa,
acompanha, ajuda e serve o próprio Jesus.
Ele não o vê com os seus olhos; mas a fé

ensina-o. Um verdadeiro acólito vai des-
cobrindo isto cada vez mais. Se um acólito
não o descobre, corre o risco de se cansar
de ser acólito. Mas se o descobre e acredi-
ta nisso, então vai desejar sempre ser esco-
lhido para acólito, em cada domingo.

Questões práticas:

— O que é um acólito? E quais são as
pessoas que ele acompanha e ajuda na
liturgia?
— Quando é que ele deve começar a aju-
dar o presidente da celebração da missa?
E quando é que termina de o servir e aju-
dar?
— Que deve fazer o acólito para ser cada
vez melhor acólito?

4. Quem pode ser acólito?
 Para explicar muito bem este assunto

tenho de dizer várias coisas. A primeira é
esta: há acólitos instituídos e acólitos não
instituídos.

a) Acólitos instituídos

Chamam-se acólitos instituídos, aque-
les que o bispo duma diocese chamou e
fez acólitos. Este chamamento e esta insti-
tuição pelo bispo querem dizer que um
acólito instituído é convidado a participar
muito empenhadamente na celebração da
Eucaristia, que é o coração da Igreja, e que
o deve fazer sempre que esteja presente e
for convidado a fazê-lo pelo responsável
da celebração.

Também quer dizer que, dentro da
mesma diocese, o acólito instituído pode
ser chamado a realizar o seu serviço em
qualquer paróquia, desde que o pároco o
convide ou lho peça, uma vez que o bispo
que o chamou é o bispo de todas as paró-
quias dessa diocese.
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Quem é que pode ser acólito instituí-
do? Só os rapazes que se preparam para
isso durante bastante tempo. É o que acon-
tece com os seminaristas, embora também
possam ser chamados outros rapazes ou
homens que não sejam seminaristas. Este
pormenor quer dizer que, um dia, se esse
rapaz ou homem vier a ser ordenado pa-
dre, deve não só servir bem, como bom
acólito que foi, mas também ensinar os
mais novos da paróquia onde estiver, a se-
rem bons servidores, ou seja, óptimos
acólitos, como o vosso pároco está agora a
fazer convosco.

b) Acólitos não instituídos

Os acólitos não instituídos são em
muito maior número do que os instituídos.
São aqueles que nós conhecemos melhor,
porque os vemos todos os domingos a ser-
vir na missa, nas nossas paróquias. Eles
podem ser rapazes ou raparigas. Quem os
chama para serem acólitos é o pároco de
cada paróquia e não o bispo da diocese.
Esse chamamento é precedido duma pre-
paração. O Curso para Acólitos de que
esta lição faz parte, tem por fim ajudar a
fazer essa preparação.

Juntamente com o Curso é muito im-
portante praticar o serviço de acólito, pro-
curando fazê-lo cada domingo com maior
perfeição e atenção, mas sobretudo com
muito espírito de fé. Podemos dizer que
Jesus foi o primeiro de todos os acólitos,
pois disse um dia estas palavras: Eu estou
no meio de vós como quem serve. Ora, o
acólito, quer seja instituído quer seja não
instituído, é e deve ser cada vez mais um
rapaz ou uma rapariga que gostam de ser-
vir a Deus e aos seus irmãos na vida, a co-
meçar pelos que moram em sua casa e com
os que com eles convivem mais de perto, e
também na liturgia.

Questões práticas:

— O que é um acólito instituído? Quem
pode e quem não pode ser acólito instituí-
do? Quem é que institui um acólito?
— O que é um acólito não instituído?
Quem pode ser acólito não instituído?
Quem chama alguém para ser acólito
numa paróquia?

5. Os serviços dos acólitos
não instituídos
Como o nosso Curso se destina aos

candidatos a acólitos não instituídos nas
Paróquias, vamos enumerar as suas fun-
ções principais na missa de cada domingo.

Antes de começar a missa:

— prestar todos os serviços ao presidente
e ver se o altar e tudo o mais está prepara-
do para a celebração.
Ao começar a missa:
— na procissão de entrada, a caminho do
altar, levar a cruz, assim como os círios
acesos.

Durante a missa:

— servir o presidente em tudo o que for
preciso: apresentar o missal e as coisas
necessárias para preparar o altar;
— acompanhar o presidente e os minis-
tros extraordinários durante a distribuição
da comunhão aos fiéis;
— arrumar os vasos sagrados, na credên-
cia, depois da purificação.

No fim da missa:

— acompanhar o presidente e ajudá-lo a
tirar as vestes. Só depois disso é que o acó-
lito tira a sua túnica.

Nesta lição apenas enumerámos as
coisas mais importantes. Mais tarde dire-
mos tudo com mais pormenor.

JOSÉ DE LEÃO CORDEIRO
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PEREGRINAÇÃO DOS ACÓLITOS A ROMA

PALAVRAS DO SANTO PADRE

trantes, sois chamados em particular a ser
jovens amigos de Jesus. Empenhai-vos em
aprofundar e cultivar esta amizade com Ele.
Descobrireis que encontrastes em Jesus um
verdadeiro amigo para a vida.
4. Muitas vezes o ministrante tem na mão
uma vela. Não podemos deixar de pensar no
que disse Jesus no Sermão da Montanha:
“Vós sois a luz do mundo” (Mt 5, 14). O
vosso serviço não se pode limitar ao interior
de uma igreja. Ele deve irradiar-se na vida
de todos os dias: na escola, na família e nos
vários âmbitos da sociedade. Pois quem de-
seja servir Jesus Cristo dentro de uma igreja
deve ser sua testemunha em toda a parte.

Queridos jovens! Os vossos contempo-
râneos esperam a verdadeira “luz do mun-
do” (cf. Jo 1, 9).

Não tenhais o vosso castiçal só dentro
da igreja, mas levai a chama do Evangelho a
quantos se encontram nas trevas e vivem um
momento difícil da sua existência.
5. Falei da amizade com Jesus. Como fica-
ria contente se desta amizade brotasse algo
mais! Como seria bom se alguns de vós pu-
dessem descobrir a vocação para o sacerdó-
cio! Jesus Cristo tem urgente necessidade de
jovens que se ponham à sua disposição com
generosidade e sem reservas.

Além disso, não poderia o Senhor cha-
mar também algumas de vós, moças, a abra-
çar a vida consagrada para servir a Igreja e
os irmãos? Também para quantos desejam
unir-se em matrimónio, o serviço de
ministrante ensina que uma autêntica união
deve incluir sempre a disponibilidade ao
serviço recíproco e gratuito.

JOÃO PAULO II

1 de Agosto de 2001
Transcrito de L'Osservatore Romano

1. Caríssimos ministrantes! Ontem atra-
vessastes em longa procissão a Praça de São
Pedro para vos aproximardes do altar da
Confissão da Basílica. O lema da vossa
peregrinação à Cidade Eterna: “Rumo ao
mundo novo” é um sinal da vossa vontade
de tomar a sério a vocação cristã.
2. O vosso compromisso no altar não é só
um dever, mas uma grande honra, um autên-
tico serviço santo.

A veste do ministrante é particular. Ela
recorda um hábito que cada qual veste quan-
do é acolhido em Jesus Cristo na comunida-
de. Refiro-me à veste baptismal, de que São
Paulo esclarece o significado profundo:
“Todos os que fostes baptizados em Cristo,
vos revestistes de Cristo” (Gl 3, 27).

Embora vós, queridos ministrantes, já
não tenhais as vestes baptismais, vestistes a
dos ministrantes. Sim, o baptismo é o ponto
de partida do vosso “autêntico serviço
litúrgico”, que vos coloca ao lado dos
vossos Bispos, sacerdotes e diáconos (cf.
Sacrosanctum concilium, 29).
3. O ministrante ocupa um lugar privi-
legiado nas celebrações litúrgicas. Quem
serve na Missa, apresenta-se a uma comuni-
dade. Experimenta de perto que em cada
acto litúrgico Jesus Cristo está presente e
operante. Jesus está presente quando a co-
munidade se reúne para rezar e louvar a
Deus. Jesus está presente na Palavra das
Sagradas Escrituras. Jesus está presente so-
bretudo na Eucaristia nas espécies do pão e
do vinho. Ele age por meio do sacerdote que
in persona Christi celebra a Santa Missa e
administra os Sacramentos.

Desta forma, na liturgia, sois muito mais
do que simples “ajudantes do pároco”. Sois
sobretudo servidores de Jesus Cristo, do
eterno Sumo Sacerdote. Assim vós, minis-
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CURSO DE LEITORES

CURSOS PAROQUIAIS DE LEITORES

anos, ou sempre que pareça necessário, a
fim de preparar novos leitores. Quantos
anos seriam precisos para percorrer, uma a
uma, cada paróquia da diocese? Quantas
pessoas, a nível dos serviços centrais,
teriam de se disponibilizar para isso em
cada fim-de-semana? Que distâncias não
teriam elas de percorrer e quais os gastos
que tais deslocações pressuporiam?

Por isso parece-me que uma solução
viável é esta: cada paróquia deve organi-
zar-se para, em cada dois anos, fazer um
pequeno curso de leitores. Como? A partir
do livro publicado pelo Secretariado Na-
cional de Liturgia e que tem por título O
Ministério do Leitor. Insisto nesta ideia
porque sei, por experiência pessoal, que é
possível concretizá-la.

1. Como organizar um curso
paroquial de leitores

Penso ser melhor que o curso tenha a
duração de dois anos e não apenas de um.
Em cada ano haveria dois encontros a que
chamo módulos: um antes do Natal, e ou-
tro antes da Páscoa. No total o curso terá
quatro módulos, ou seja, quatro encontros.
O responsável pela orientação do curso
tanto poderá ser o Pároco como outra pes-
soa da paróquia, encarregada por ele, e
que tenha capacidade e gosto.

1 Esta Escola de Ministérios já teve duas sessões, a primeira  no ano 2000 e a segunda no ano 2001, em
Fátima, durante o Encontro Nacional de Pastotal Litúrgica. A presente sugestão de Cursos Paroquiais de
Leitores foi feita na sessão deste ano.

Dizíamos no ano passado, ao iniciar a
Escola de Ministérios,1  que o seu objecti-
vo principal é despertar a consciência de
que as paróquias precisam de fazer Cursos
de Leitores. Vou retomar essa ideia, por-
que me parece ser muito importante.

Nos primeiros anos da reforma li-
túrgica, os departamentos ou serviços
diocesanos encarregaram-se de promover,
geralmente na cidade episcopal, cursos de
leitores destinados aos candidatos a leito-
res das paróquias. Isso fez-se um pouco
por toda a parte, em complemento dos En-
contros Diocesanos de Liturgia, ou até
mesmo em sua substituição. Foi uma fase
necessária, mas que chegou ao fim.

Depois, pelo menos nalgumas dioce-
ses, ensaiou-se um outro processo, que
consistiu em repetir o encontro diocesano
de leitores em determinadas zonas de
cada diocese. Em geral, foram ainda os
departamentos ou serviços diocesanos que
orientaram esses mini-cursos de fim-de-
-semana.

Chegou o momento de se avançar para
outras formas de preparação periódica de
novos leitores e de actualização perma-
nente dos que já existem. Na verdade, se
quisermos ser realistas, temos de dizer que
os departamentos pastorais de cada dio-
cese não podem ir a cada zona pastoral,
arciprestado ou vigararia, e menos ainda a
cada paróquia, realizar cursos todos os
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O livro de estudo será O Ministério
do Leitor, que tem cinco partes. Mas
como a última é um conjunto de exemplos
de leituras de vários tipos, para as lições
do curso iremos servir-nos apenas das
quatro primeiras:

I Parte: O leitor na Igreja
(3 temas);

II Parte: A formação bíblica do leitor
(3 temas);

III Parte: A formação litúrgica do leitor
(5 temas);

IV Parte: A preparação técnica do leitor
(5 temas).

Estes 16 temas seriam assim divididos
pelos quatro módulos:

I MÓDULO

(antes do Natal do 1º ano: 4 temas)

No dia marcado (podemos imaginar
que será um sábado), todos os leitores e
candidatos a leitores se reunirão, por volta
das 10 horas da manhã. Cada um levará
consigo um exemplar do livro de estudo.

O primeiro trabalho consistirá em co-
nhecer o livro, nas suas quatro partes, re-
parando na sua sequência lógica, para o
que bastam cerca de 15 minutos.

Logo após esse primeiro contacto,
muito rápido, com o livro de estudo, co-
meça a formação propriamente dita, em
quatro temas, dois de manhã e dois de tar-
de, com um intervalo pequeno entre cada
um para descansar e falar sobre o assunto
tratado antes, e um maior para o almoço:
um tema seria tirado da I parte: Uma Igre-
ja onde todos são responsáveis, p. 10-14
(10,00 h), outro da II parte: A palavra de
Deus na liturgia, p. 51-60 (11,30 h), outro
da III parte: A importância da liturgia na
Igreja, p. 81-90 (15,00 h), e outro da IV

parte: O acto da leitura da Palavra diante
da assembleia (este tema poderá ser reto-
mado ao longo dos 2 anos, por ser funda-
mental), 152-168 (16,30 h).

No final dos trabalhos (das 17,00 às
17,30), todos se dirigem para a igreja, e
cada participante irá ao ambão fazer uma
leitura, das que figuram no elenco da V
Parte do livro, que os outros escutam e no
fim comentam, como pessoas que querem
ajudar-se mutuamente.

II MÓDULO

(antes da Páscoa do 1º ano: 4 temas)

O esquema do II módulo pode privile-
giar a formação técnica, com dois temas
da IV parte.

Haverá por isso um tema da II parte:
A palavra de Deus na vida dos leitores,
61-74 (10,00 h), outro da IV parte: O lec-
cionário da palavra de Deus, 131-139
(11,30 h), um da III parte: O leitor ao
longo da história e na liturgia de hoje, p.
102-110 (15,00 h) e outro da IV parte: A
preparação das leituras pelo leitor, p.
141-151 (16,30 h).

No final dos trabalhos (das 17,00 às
17,30), todos se dirigem para a igreja, e
cada participante irá ao ambão fazer uma
leitura, das que figuram no elenco da V
Parte do livro, que os outros escutam e no
fim comentam, salientando os aspectos
mais positivos, mas sem deixar de chamar
a atenção para os outros.

III MÓDULO

(antes do Natal do 2º ano: 4 temas)

O III módulo pode organizar-se com
um tema da I parte: A Igreja: da comu-
nhão à missão, p. 15-23 (10,00 h), um da
II parte: A Bíblia, o livro dos livros, p.
44-50 (11,30 h), um da III parte: A assem-
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bleia celebrante, p. 111-121 (15,00 h) e
um da IV parte: O ministério do leitor em
perspectiva psicológica, p. 124-130
(16,30 h).

No final dos trabalhos (das 17,00 às
17,30), todos se dirigem para a igreja, e
cada participante irá ao ambão fazer uma
leitura, das que figuram no elenco da V
Parte do livro, que os outros escutam e no
fim comentam, como já se disse antes.

IV MÓDULO

(antes da Páscoa do 2º ano: 4 temas)

O IV e último módulo terá um tema
da I parte: O que diz a Igreja acerca do
leitor e do seu ministério (seleccionar os
textos mais importantes) p. 24-41 (10,00
h); outro da III parte: A liturgia eterna de
Deus e a liturgia da Igreja, obra da San-
tíssima Trindade, p. 76-80 (11,30 h); outro

da III parte: A liturgia na história, p. 91-
101 (15,00 h) e outro da IV parte: Res-
postas breves a algumas perguntas, p.
172-178 (16,30 h).

No final dos trabalhos (das 17,00 às
17,30), todos se dirigem para a igreja, e
cada participante irá ao ambão fazer uma
leitura, das que figuram no elenco da V
Parte do livro, que os outros escutam e no
fim comentam, de forma benevolente mas
verdadeira.

O curso termina no final dos dois
anos. Será bom que, numa Eucaristia
dominical, se entregue, a cada um dos que
nele participaram, um documento donde
conste isso mesmo.

No ano seguinte, ou quando parecer
necessário, dar-se-á início a outro curso
de dois anos, feito segundo o mesmo es-
quema, para novos candidatos a leitores.

2. Como desenvolver os
temas do curso
Penso que o método mais fácil e mais

proveitoso consistirá em que o orientador
exponha, de viva-voz, o assunto de cada
tema, sem sair muito dele; nesse caso,
os participantes escutam. Este método de-
verá ser o preferido, se não houver razões
para utilizar outro.

No caso de haver dificuldades em
fazer isso, pode utilizar-se o método da
leitura comentada: o «orientador» lê cada
tema e vai fazendo algum comentário que
julgue pertinente, e os participantes ou o
escutam, ou seguem a leitura pelo seu
próprio livro. Com esta alternativa, nin-
guém poderá dizer que não se pode fazer
um Curso de Leitores em qualquer paró-
quia, por mais pequena que seja.

Poderá surgir o problema de algumas
pessoas convidadas para o curso, sobre-
tudo se já são leitores com provas dadas,
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julgarem que sabem tudo e que o curso
não é para elas. Tem de haver humildade
para se reconhecer que nunca ninguém
sabe tudo acerca do que quer que seja. Os
jogadores de futebol treinam todos os
dias, ano após ano, as mesmas jogadas, e
poucas vezes as realizam com perfeição.
De qualquer modo, os leitores veteranos
podem lembrar-se que a sua presença no
curso é benéfica para os mais novos ou
para os que vão começar a ser leitores.

Poderá também haver quem comece
com entusiasmo e depois tenha a tentação
de desistir. Há que ser persistente. O que
está em jogo é a necessidade dos leitores
serem cada vez mais capazes de ler bem,
sem pressa, com simplicidade e com inte-
ligência.

É natural que a exposição dos temas
mais práticos faça surgir muitas pergun-
tas. O livro traz resposta para algumas no
capítulo intitulado Respostas breves a al-
gumas perguntas (p. 172). E se nem todas
receberem resposta nesse momento,
recebê-la-ão nos outros encontros, ao lon-
go dos dois anos.

Nem sempre será fácil, numa hora, ex-
por o tema todo, devido às perguntas que
podem surgir e às quais convém respon-
der. Mas não se devem ultrapassar os 60
minutos. Seria até bom que a «conversa»
durasse apenas 50 minutos. Ninguém deve
ficar com problemas se acaso não conse-
guir terminar toda a exposição ou leitura
comentada. Os participantes podem aca-
bar de ler o resto em casa.

Faço votos para que deste grupo de
participantes no XXVII Encontro Nacio-
nal de Pastoral Litúrgica surjam muitos
animadores de cursos paroquiais de lei-
tores. Incentivar-vos a isso é o objectivo
do que penso dizer-vos hoje e amanhã.
Conto com a vossa colaboração activa em
perguntas e sugestões.

JOSÉ DE LEÃO CORDEIRO
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PEQUENO GUIA DO LEITOR

AO SERVIÇO DA ASSEMBLEIA

Terminada a oração
Que profere o celebrante,
Não te sentes, sobe à estante
Que tem o nome de “ambão”.

Do teu lugar ao ambão,
Não precisas de correr.
Também não corras ao ler.
Cuida bem tua dicção.

Abre o livro da Escritura,
Se não estiver já aberto
E recorda que a leitura
É p’rós de longe e de perto.

Mantém-te firme nos pés,
Mas com naturalidade.
As mãos no bordo da estante
Põem-te mais à vontade.

Deixa que toda a assembleia
Fique tranquila e se sente.
Toma contacto com ela,
Com um olhar complacente.

Respira p’ra leres melhor,
Faz as pausas, sem corrida.
Dá sentido, dá-lhe vida,
Não defraudes o Autor.

Para seres bom leitor,
Não tens nada que temer.
Se fizeres o teu melhor,
Todo o medo hás-de vencer.

Prepara bem a leitura
E não digas: “eu já vi”.
A Sagrada Escritura
É p’rós outros e p’ra ti.

Para seres bom leitor,
Prepara bem a leitura
E sobe com compostura,
Pois vais servir o Senhor.

AO SERVIÇO DA PALAVRA

As palavras que proclamas
Com alegria e amor,
Não são palavras humanas,
São Palavra do Senhor.

Na Palavra, o importante
É mesmo Aquele que fala.
Mas se não lês bem na estante,
A boca de Deus se cala.

Se a Palavra é proferida
Como palavra dos Céus,
Nos ouvintes gera vida
E diálogo com Deus.

GUIA DO LEITOR
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Respira bem, que a Palavra
É uma espada cortante.
Se a proclamares com vida,
A escuta será orante.

Não corras, que há muita gente,
Gente de qualquer idade.
Idosos, mesmo à frente,
Ouvem com dificuldade.

Um orador olha o público
E deita a vista aos papéis.
Tu olhas para a Escritura
Que transmites aos fiéis.

Olha o livro, não a nós,
Proclama com alegria.
Faz como Jesus faria,
Empresta-Lhe a tua voz.

Atenção, que os teus olhos
Assim como a tua mente
Correm mais que os ouvidos
Dos que estão à tua frente.

Só serás bem entendido
Se tiveres a impressão
De fazeres a leitura
Com bastante lentidão.

Proclama com emoção,
Atende bem ao que lês.
Que se note que o crês
Com todo o teu coração.

AO SERVIÇO DO TEXTO

Olha como é construído
O texto que tu vais ler...,
As palavras importantes
Ou difíceis de entender.

O texto é uma paisagem:
Constitui uma unidade.
Realça-lhe a poesia,
Fá-lo falar de verdade!

Pronuncia com clareza
As palavras da Escritura.
Se te enganas, fica calmo;
Depois, retoma a leitura.

Tu vês a pontuação,
Mas teus ouvintes não vêem.
Na pontuação oral
Há sinais que se não lêem.

Um leitor para ser bom,
De pés assentes na base,
Não pode baixar o tom
No final de cada frase.

Os fiéis contam contigo
P’ra poderem entender.
Por isso, como te digo,
É preciso saber ler.

Relato ou exortação,
Salmo ou hino triunfal,
Poema ou oração,
Não se lê tudo igual.

Se atenderes ao texto
E o leres com cuidado,
Tu próprio encontrarás
O tom mais apropriado.

E onde se diz leitor,
Leia-se também leitora,
Pois não há diferença agora
Na Igreja do Senhor.

LUÍS RIBEIRO
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DECÁLOGO PARA A ANIMAÇÃO
DAS EUCARISTIAS DOMINICAIS

ANIMAÇÃO LITÚRGICA

João Paulo II, no final da liturgia de
encerramento do Grande Jubileu do ano
2000, na solenidade da Epifania, assinou
sobre o altar da celebração a Carta apostó-
lica Novo millennio ineunte (NMI). Com
este gesto em contexto litúrgico, quis
significar que a Igreja do terceiro milénio
cristão, reorientada pelo Concílio e reno-
vada espiritualmente pelo Jubileu, deve
escutar como dirigida a si a palavra de
ordem de Jesus Cristo a S. Pedro: Duc in
altum! (Faze-te ao largo!). E, para isso,
mais que arquitectar programas e estraté-
gias, tem de ir ao essencial da sua missão:
encontrar Cristo, contemplar o seu rosto e,
a partir d´Ele, testemunhar o seu amor
(tais são os títulos dos quatro capítulos da
Carta).

Manlio Sodi, SDB, decano da Facul-
dade de Teologia da Pontifícia Universi-
dade Salesiana, publicou no Osservatore
Romano (ed. port. de 4.Ag.2001) um opor-
tuno artigo sobre o que na Carta de João
Paulo II se propõe para alcançar a santi-
dade, objectivo dominante da vocação e
missão da Igreja, através da via litúrgica e
particularmente da celebração da Eucaris-
tia dominical, a que o Papa chama “o cora-
ção do domingo” (cf. NMI, nn. 35-36).
Depois de sublinhar a importância do
domingo e sua celebração, evocando no-
meadamente a Carta apostólica Dies
Domini (31.Maio.1998), o Autor propõe
um DECÁLOGO para animar a celebração
das Eucaristias dominicais. Passamos a
transcrever, com algumas simplificações.

I
ACOLHER COM UM SORRISO

Numa celebração, a experiência da
Santíssima Trindade também se pode ma-
nifestar por um gesto de acolhimento. En-
trar numa casa sem se sentir acolhido é
como ser convidado a  sair dela. E o aco-
lhimento na casa do Senhor?

Tal gesto não se limita a uma saudação
à porta do edifício ou a uma indicação útil
a quem procura um lugar. Ele prolonga-se
ao longo de toda a celebração. Um acolhi-
mento que leve cada um a sentir-se como
que em sua própria casa é garantia daquele
clima de família cristã na Casa do Pai, pro-
pício à renovação da fidelidade a Deus.

II
COMUNICAR TAMBÉM

ATRAVÉS DOS SÍMBOLOS

Nós vivemos de símbolos; comunica-
mos numa linguagem simbólica, mesmo
sem nos apercebermos disso.

Também a liturgia se exprime por
meio de uma linguagem simbólica. “Sim-
bólico” é o que pode “unir” (syn-ballo) o
quotidiano com o sobrenatural e vice-ver-
sa. Os agentes pastorais devem saber
como levar à compreensão da linguagem
simbólica: passando dos símbolos da
linguagem quotidiana aos da liturgia e
voltando depois ao quotidiano. Não é um
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círculo vicioso, mas uma linha pedagógica
para ler em profundidade o quotidiano
numa óptica histórico-salvífica.

III
DECORAR COM GOSTO

O fiel precisa de se encontrar no edi-
fício sagrado como que em sua casa, para
poder experimentar a sacralidade de expe-
riências espirituais longe dos ruídos da
vida quotidiana. Será que nas nossas
igrejas a decoração contribui para isto?
Flores, tapetes, cores, vasos, castiçais,
quadros, imagens, vestes litúrgicas...
desempenham um papel que se não pode
descuidar na experiência religiosa.

Quando estas coisas falham, fica pre-
judicado o clima de participação. Pelo
contrário, quando, ao entrar numa igreja,
tudo aí corresponde a uma lógica de uni-
dade, envolve-nos um clima de oração, em
que falam alto os símbolos cristãos.

IV
ANIMAR COM COMPETÊNCIA

O papel da animação não se impro-
visa. Ele exige do animador uma alma
(=competência) para dar alma (=vitali-
dade expressiva) a uma ritualidade cuja
rotina leva a nivelar os momentos mais
grandiosos. Não se pode confiar a anima-
ção a qualquer pessoa.

Uma animação errada nos modos,
formas e conteúdos pode impedir a cele-
bração de alcançar o seu objectivo primor-
dial. Pelo contrário, um bom animador,
pela sua presença, tom de voz, fisionomia
e olhar, contribui para a experiência espi-
ritual de alegria no louvor de Deus. É ob-
jectivo primordial da animação litúrgica o
progresso na vida interior e na santidade.

V
OUVIR COM ABERTURA DE ALMA

Desde que o Concílio assinalou o pa-
pel proeminente da palavra divina na vida
da Igreja, muito se avançou na escuta e na
leitura da sagrada Escritura, e a esta foi
garantido o lugar de honra que merece na
oração pública da Igreja e nomeadamente
na Eucaristia dominical.

De facto, é aqui que se faz a primeira
experiência de lectio divina, a que permite
ler  ou escutar o texto bíblico como pala-
vra viva que interpela, orienta e plasma a
existência. É aqui que o fiel aprende a re-
zar com os Salmos e aprofunda a unidade
dos dois Testamentos. E com tudo isto, se
ilumina e sustenta a comunhão que diaria-
mente é alimentada à mesa do Pão Euca-
rístico e da Palavra da Vida.

VI
VALORIZAR

AS DIFERENTES LINGUAGENS

Luzes, cores, perfumes actuam con-
juntamente na celebração apelando a to-
das as dimensões da personalidade do fiel
para que ele viva mais intensamente o
mistério celebrado.

As luzes, as cores e os perfumes valo-
rizam as mensagens. Basta pensar no efei-
to acolhedor da luz filtrada no interior do
espaço sagrado ou na evocação de valores
e conteúdos específicos das diversas cores
litúrgicas. Também os perfumes – do in-
censo, das flores – exprimem a elevação
das orações a Deus e convida à veneração
do corpo dos fiéis como templo vivo do
Espírito Santo.

VII
CANTAR COM ALEGRIA

O canto faz parte da celebração, como
“sinal de alegria no coração”, como recor-
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da o n. 39 (antigo 19) da Instrução Geral
do Missal Romano. Dizê-lo é fácil. Mais
difícil é realizá-lo à altura da dignidade
que lhe compete.

Cantar a fé requer que se realcem de
forma adequada os vários momentos ritu-
ais, mais ao serviço da própria celebração
que da música. Muitas vezes o problema
maior não é o género musical, mas  sim o
texto, quando se não relaciona com a pala-
vra de Deus nem com o mistério que se
celebra. Urge um trabalho aturado dos
compositores neste campo. Vem aqui a
propósito invocar a experiência milenar e
emblemática do canto gregoriano, para
testemunhar que esta síntese pode ser al-
cançada e fazer história.

VIII
PRESIDIR COM DIGNIDADE

O nível de participação da assembleia
depende em grande parte do ministério da
presidência. Presidir bem a uma celebra-
ção litúrgica implica bom conhecimento
teológico, mas não basta. Implica também
um bom conhecimento das leis da comuni-
cação. Há mesmo quem afirme que, para
bem presidir a uma celebração, é necessá-
rio ser óptimo realizador.

Preparar-se para bem desempenhar o
ministério da presidência pressupõe uma
grande humildade. Presidir não é fazer es-
pectáculo. É procurar que a assembleia
faça a experiência de Deus. Para isso con-
tribuem a forma de estar e de se apresen-
tar, o tom da voz, a compostura do presi-
dente. É precioso a tal respeito o que diz o
n. 93 (antigo 60) da Instrução Geral do
Missal Romano: Quando o sacerdote “ce-
lebra a Eucaristia, deve servir a Deus e ao
povo com dignidade e humildade, e tanto
na forma de se apresentar como na de pro-
ferir as palavras divinas, fará sentir aos fi-
éis a presença viva de Cristo”.

IX
REZAR COM FÉ

O objectivo de toda a estratégia educa-
tiva através da animação litúrgica é levar
os fiéis ao diálogo com Deus. Para isso
tendem as diversas formas de oração, mas
muito especialmente a Eucaristia.

Se no centro das atenções de quem
realiza a celebração está bem presente que
a assembleia litúrgica se reúne para uma
experiência de fé, então as escolhas dos
elementos da celebração tornam-se verda-
deiramente iluminadas e iluminadoras.
Também aqui é necessário pensar na
forma de, ao longo de cada ano litúrgico,
definir o melhor itinerário de fé para cada
comunidade.

X
PREGAR COM SIMPLICIDADE

A palavra e a experiência de Jesus
anunciadas em cada domingo são espera-
das ao longo da semana anterior e ressoam
nos dias seguintes, se o espaço da homilia
for gerido de maneira adequada e fiel ao
ardor da pregação apostólica que se se-
guiu ao Pentecostes.

Os conteúdos e o método não se ad-
quirem automaticamente com a imposição
das mãos no momento da ordenação. O
método (= organização das ideias a co-
municar), os conteúdos (=sínteses das
mensagens contidas nas leituras e em toda
a celebração, e por conseguinte, não só do
evangelho), a forma (=estilo coloquial,
mas digno), o tempo (que não deverá pro-
longar-se para além de uns dez minutos) e
a verificação (= o saber ouvir-se e rever-se
para aperfeiçoar a comunicação): são os
elementos fundamentais a ter presentes no
bom serviço à Palavra, à celebração e à
assembleia.

Tradução e apresentação de
 MANUEL FRANCO FALCÃO



128 BOLETIM DE PASTORAL LITÚRGICA

50 ANOS DE SACERDÓCIO
A ORAR E A CANTAR

O Cónego Carlos da Silva foi ordenado presbítero há cinquenta anos. No dia 10 de
Outubro a diocese de Leiria-Fátima celebrou as bodas de ouro sacerdotais no Santuário
de Fátima, e em sessão solene foi apresentado este livro que contém as músicas do Autor.
O Boletim de Pastoral Litúrgica saúda o Cónego Carlos da Silva, deseja-lhe saúde e
vida, e promove a divulgação desta obra que nos ajuda a orar com o canto.
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ENCONTRO NACIONAL

ENCONTRO NACIONAL
DE PASTORAL LITÚRGICA

DEUS FALA AO SEU POVO

Realizou-se nos passados dias 23 a 27
de Julho o XXVII Encontro Nacional de
Pastoral Litúrgica. Cerca de 1400 partici-
pantes reflectiram sobre a CELEBRAÇÃO DA

LITURGIA DA PALAVRA.
O Senhor D. Manuel Franco Falcão,

Presidente da Comissão Episcopal de
Liturgia, deu início aos trabalhos do en-
contro com um tempo de oração e uma
saudação de boas-vindas.

A conferência de abertura foi apresen-
tada pelo Padre Dr. Luís Manuel Pereira
da Silva, pároco da Sé Patriarcal, que
abordou A PALAVRA DE DEUS NA VIDA DO

POVO DA “ALIANÇA”.
No serão da noite, o director do Secre-

tariado Nacional de Liturgia apresentou
à assembleia os participantes neste En-
contro Nacional.

As manhãs dos dias 24, 25 e 26 foram
dedicadas à temática geral: O Padre Dr.
Rui Manuel Mendes Carriço, pároco de
Ferreira do Alentejo na diocese de Beja,
falou da ESTRUTURA DO ORDENAMENTO DAS

LEITURAS DA MISSA; O Cónego José Ferrei-
ra, do Seminário dos Olivais, apresentou a
CELEBRAÇÃO DA LITURGIA DA PALAVRA NA

MISSA; por fim, o Padre Dr. Pedro Romano
Rocha explicou o ORDENAMENTO DAS LEITU-
RAS NO ANO LITÚRGICO.

A Escola de Ministérios ocupou as tar-
des dos dias 24 e 25. Na continuação do
ano anterior, foram propostos quatro mi-
nistérios: presidência, leitores, acólitos e
cantores. A CELEBRAÇÃO DA PALAVRA foi o
tema base para todos os grupos:
— FUNÇÕES DO PRESIDENTE NA LITURGIA DA

PALAVRA, P. Dr. Luís Ribeiro de Oliveira.
— O ministério da proclamação da
Palavrra, P. Dr. José de Leão Cordeiro.
— O ministério dos acólitos na Liturgia da
Palavra, P. Dr. Manuel José Dias Amorim.
— O canto na Liturgia da Palavra, P. Dr.
António Azevedo Oliveira.

A última tarde foi reservada para um
painel com todos os conferencistas a fim
de proporcionar aos participantes a possi-
bilidade de diálogo.



O concerto que estava anunciado e
programado não se realizou por causa de
deficiências técnicas do órgão da Basílica.

As celebrações ocuparam um lugar
importante do Encontro com Laudes na
Capelinha das Aparições, Missa na Ba-
sílica e o solene canto do Akathistos na
Capelinha no dia 26 à tarde. No serão do
dia 25 realizou-se uma Celebração Peni-
tencial no Centro Pastoral Paulo VI com
possibilidade de confissão individual, a
que acorreram numerosos sacerdotes e
outros fiéis. As presidências foram confia-
das aos Senhores D. Manuel Franco Fal-
cão e D. Albino Mamede Cleto, bispos da
Comissão Episcopal de Liturgia, ao reitor
do Santuário de Fátima e ao director do
Secretariado Nacional de Liturgia.
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Celebrações solenes,
momentos altos do Encontro
e escola prática de oração;
longas procissões,
muitos ministérios,
bom canto e boas vozes,
Evangelho cantado até em grego,
muito incenso para Deus
na oração que acolhe a palavra
e formula a prece e o louvor.
A liturgia é a Igreja em oração.
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Deus fala
ao seu povo

«Na Liturgia da Palavra,
o Espírito Santo

‘lembra’ à assembleia
tudo quanto Cristo fez

por nós».
(CIC, 1103)

* * *

«Quando na Igreja
se lê a Sagrada Escritura,

é o próprio Deus
quem fala ao seu povo,

é Cristo presente
na sua palavra

quem anuncia o Evangelho».
(IGMR, 9)

As caras e os gestos dos mestres
comunicam saber e vida,
convicção e experiência.
Na liturgia não se improvisa,
mas aprende-se com a prática
e muito esforço de conversão.
A ascese da aprendizagem
e a dedicação ao ministério
são o pórtico da liturgia.
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XXVIII
ENCONTRO
NACIONAL

DE
PASTORAL
LITÚRGICA

Fátima

22 - 26 de Julho de 2002

A semana das semanas de pastoral litúrgica em Portugal continua a fazer
história na reforma da liturgia. Nada está acabado e tudo precisa de ser
revisto e retomado. Na sessão de encerramento o director do Secretariado
Nacional de Liturgia apresentou o programa de actividades e anunciou a
data do próximo encontro nacional. Agradeceu a colaboração de todos os
que contribuíram para o bom funcionamento das actividades deste encon-
tro que ficou marcado por uma grande seriedade, profundidade e sereni-
dade. Os jovens deram muita vida aos trabalhos e às celebrações. As boas
disposições são manifestas e tudo terminou em boa hora, ou seja, numa
solene eucaristia de encerramento. São horas, Monsenhor Reitor. Até ao
encontro do próximo ano, se Deus quiser.



O PATRIMÓNIO RELIGIOSO,
SINAL DE IDENTIDADE

E RECURSO
AO SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO

Os bens culturais de carácter religioso
constituem o sector mais extenso do uni-
verso patrimonial português. Segundo um
relatório apresentado há breves anos pelo
Ministério da Cultura, admite-se que esse
conjunto venha a corresponder a cerca de
75% de todo o património conhecido.1  A
Conferência Episcopal, por seu turno,
aceitou um valor ligeiramente inferior, ao
redor de 70%.2  Mesmo tendo em conta
que se trata de estimativas elaboradas a
partir da generalização de levantamentos
de carácter pontual e que necessitam por
isso de ser aferidas em cada região, o que
talvez obrigue a correcções,3  a ordem de
grandeza que delas se pode inferir parece
surpreendente, testemunhando a profunda
influência que a Igreja exerceu na história
de um país em que é evidente a interpene-
tração da vocação religiosa da comunida-
de nacional com o Cristianismo.4  Aliás,
no que concerne a outros países do nosso
âmbito cultural têm sido avançados valo-
res similares.

Com efeito, independentemente das
especificidades concretas do seu estatuto
jurídico, as instituições eclesiásticas fo-
ram entre nós, desde cedo, os principais
focos de dinamização do mecenato das ar-
tes e da cultura, contando para isso com a
munificência dos soberanos, da nobreza e
de muitos outros sectores da sociedade.
Formou-se assim, à sombra da Igreja, um
vastíssimo espólio patrimonial que cobre
sistematicamente todo o território, desde
as principais cidades até aos pontos mais
remotos do interior, o qual contém em si
boa parte da identidade cultural de Portu-
gal. Este é, pois, um património cujo sig-
nificado mais profundo excede em muito a
esfera do estrito confessionalismo e pos-
sui uma marcada dimensão colectiva,5

para lá das questões de pertença ou tutela,
oferecendo um testemunho bem revela-
dor, não só da nossa idiossincrasia, mas
também dos fecundos contactos estabele-
cidos com outros povos e civilizações.

ARTE SACRA

1 Cabe aqui insistir, ao aplicar a categoria de “património religioso”, na distinção entre a origem ou natureza dos bens
em causa e a sua actual propriedade.

2 “Bens Culturais da Igreja”, em Lumen, 3.ª Série, LX, 1, Lisboa, 1999, p. 5.
3 JOÃO SOALHEIRO, “Inventário, que Futuro?”, em JOÃO SOALHEIRO (coord. de), Inventário, que Futuro?, Vila Nova de Foz

Côa, Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa, 2000, p. 54.
4 CONFERÊNCIA EPISCOPAL PORTUGUESA, Património Histórico-Cultural da Igreja, Lisboa, Secretariado Geral do Episco-

pado, 1990, p. 9.
5 COLIN CUNNINGHAM, Stones of Witness. Church Architecture and Function, Stroud, Sutton Publishing, 1999, p. 203.
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Vem a propósito lembrar que, de todo
o denso agregado de bens culturais gera-
dos no seio da Igreja, só uma parcela lhe
continua ainda afecta, em propriedade
plena ou em simples uso. Com efeito,
durante os últimos dois séculos e meio,
diversos avatares contribuíram para a
transferência, amiúde em circunstâncias
dramáticas, de um vasto património – em
regra, o mais relevante de cada povoação
– para o Estado, os municípios e, inclu-
sivamente, os particulares. Abriram-se
assim as portas à acção dos delapidadores
e dos vendilhões, o que levou a que muitos
monumentos, obras de arte e outros exem-
plares de interesse para a nossa memória
colectiva se perdessem, por destruição
propositada ou simples abandono. Os seus
acervos sofreram igualmente incontáveis
extravios, sendo numerosas as peças que
acabaram por ser alienadas para fora do
país.

Este complexo processo iniciou-se
com a expulsão da Companhia de Jesus,
em 1759, medida premonitória da extin-
ção das ordens religiosas promulgada pelo
regime liberal em 1834, apontando es-
pecialmente no sentido da desamortização
maciça das suas propriedades fundiárias,
muitas das quais passaram para a posse
privada, apesar de o Estado chamar a si,
pelo menos no que toca aos imóveis, um
quinhão leonino. Nos anos que se segui-
ram à proclamação da República, em
1910, as instituições eclesiásticas secula-
res viram-se confrontadas à expropriação
de quase tudo o que lhes pertencia, situa-
ção que só veio a ser reparada, no plano
formal, com a Concordata de 1940, re-
tendo porém o Estado os bens mais emble-
máticos. Outro património se perdeu, no
breve período de caos após a revolução de
25 de Abril de 1974, mas numa escala bem
mais moderada do que sucedera nos iní-
cios do século.

Santiago combatendo os Mouros (pormenor).
Obra-prima da escultura gótica dos inícios do sécu-
lo XIV, esta notável imagem da igreja matriz de
Santiago do Cacém, classificada como Monumento
Nacional desde 1910, foi recentemente recuperada
graças a uma parceria entre o Estado, a Câmara
Municipal e o Departamento do Património Históri-
co e Artístico da Diocese de Beja. Trata-se de um
interessante exemplo de colaboração entre a Igreja e
as entidades oficiais na valorização de um patrimó-
nio religioso de fruição colectiva [fotografia: Sara
Fonseca / D.P.H.A.D.B.].
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Não obstante as alienações em massa
de que fizemos menção, é forçoso reco-
nhecer, porém, que um sector muito signi-
ficativo da herança cultural portuguesa
permanece ainda nas mãos da Igreja, quer
na qualidade de proprietária plena, quer na
qualidade de usufrutuária, ao abrigo das
disposições da Concordata celebrada em
1940 entre Portugal e a Santa Sé6  e de ou-
tros acordos pontuais. Esta permanência,
além de respeitar direitos históricos que se
entrosam no quotidiano das próprias co-
munidades, com tudo o que isso significa
de positivo, tem a indesmentível vanta-
gem de permitir que muitos dos bens em
causa possam ainda continuar a desempe-
nhar plenamente, no contexto da própria
instituição que os viu surgir, a missão para
que foram constituídos, evitando-se assim
uma artificialidade que lhes retiraria sem
dúvida grande parte do significado e da
razão de ser.7

Património religioso
e turismo cultural

Fenómeno de massas tocado pela
abundância de paradoxos, como salientou
Jean Rémy,8  a mobilização itinerante dos
tempos livres que é característica do tu-
rismo contemporâneo deixa espelhar com
fidelidade os anseios de um mundo em
acelerada mutação, um mundo cada vez
mais global – e cada vez mais igual. Ao

mesmo tempo que se rende, sob a férula
dos mass media, da electrónica e dos
cartões de crédito, a uma continuidade
espacial e temporal em que impera o
“vulgar”, a sociedade pós-moderna va-
loriza a nostalgia das raízes, a procura do
“autêntico”, do “diferente”, do “sublime”.
Rompendo a solidão absurda das multi-
dões sujeitas a um quotidiano de modos de
vida padronizados que é imposta pelo con-
sumo, observa-se um desejo irreprimível
de retorno às fontes primordiais da identi-
dade dos territórios, das culturas e das
religiões. Aliás, os turistas são, em boa
medida, os herdeiros da venerável traditio
das peregrinações medievais,9  entendidas
agora num contexto só na aparência mais
livre.

No que diz respeito concretamente
àqueles países, como Portugal, onde o
Cristianismo assumiu uma presença
marcante, é inegável que existe hoje um
interesse crescente pela dimensão reli-
giosa do património e pelo passado da
Igreja, com destaque para a Ars Sacra que
ela gerou ao longo de vinte séculos de
história fecunda, como resposta a ne-
cessidades concretas de evangelização:
catequese, liturgia, assistência, ensino,
devoção...10  Este interesse por uma he-
rança cultural ainda escassamente conhe-
cida traduz-se, entre outras realidades,
no aumento em flecha do número de vi-
sitantes que procuram os monumentos
religiosos e desejam apreender neles, não

6 VASCO PEREIRA DA SILVA, “Património e Regime Fiscal da Igreja na Concordata”, em A Concordata de 1940 Portugal-
-Santa Sé, Lisboa, Edições Didaskalia, 1993, nomeadamente pp. 139-140.

7 CONFERÊNCIA EPISCOPAL PORTUGUESA, Património Histórico-Cultural da Igreja, cit., p. 3.
8 JEAN RÉMY, “La Implication Paradoxale dans l’Experience Touristique”, em Sociologie Urbaine et Rurale, Paris,

Éditions L’Harmattan, 1988, pp. 353-368.
9 MANUEL DELGADO RUIZ, “Trivialidad y Trascendencia. Usos Sociales y Políticos del Turismo Cultural”, em LUIS CÉSAR

HERRERO PRIETO (coor. de), Turismo Cultural: El Patrimonio Histórico como Fuente de Riqueza, Valladolide,
Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, 2000, pp. 33-52.

10 DOMINIQUE PONNAU, “La Dimension Religieuse du Patrimoine Culturel”, em DOMINIQUE PONNAU (dir. de), Forme et
Sens. La Formation à la Dimension Religieuse du Patrimoine Culturel, Paris, École du Louvre – La Documentation
Française, 1997, pp. 20-25.
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apenas os seus valores histórico-culturais,
mas também a sua dimensão espiritual
mais profunda.11  O regresso às fontes da
espiritualidade constitui uma realidade
palpável, mesmo quando assume modali-
dades de certo modo laterais em relação à
centralidade das estruturas pastorais
“clássicas”. Para a Igreja institucional,
cujo âmbito de acção transcende natural-
mente em muito a esfera do património,
saber acolher esta expectativa e dar-lhe
uma resposta apta é um desafio cujo al-
cance não tem sido ainda bem compreen-
dido na sua verdadeira plenitude.

Tocadas pela descapitalização que
sucessivas medidas legislativas, como
vimos, acabaram por impor, as nossas
comunidades cristãs enfrentaram com
dificuldade, ao longo do século XX, a pre-
servação dos seus edifícios e respectivos
acervos, caindo-se em muitos sítios numa
situação de miserabilismo pouco
dignificante. A partir da década de 1950, a
própria preparação humanística do clero,
tradicionalmente sólida, começou a abrir
brechas e passou da vanguarda para a reta-
guarda da salvaguarda patrimonial, com
raras excepções que nunca será de mais
lembrar. O deficiente entendimento do
aggiornamento proposto pelo Concílio
Vaticano II agudizou ainda mais a situa-
ção, permitindo que em nome da reforma
litúrgica e de uma suposta abertura à
contemporaneidade se iniciasse todo um
indizível cortejo de modernizações cujos
efeitos perniciosos se prolongam até hoje.
Empobrecida do ponto de vista material e
cultural, a Igreja viria a sentir com horror
a tirania da ignorância, do mau gosto, das
vendas ilegais... Não esteve, porém, so-
zinha nisso, se olharmos para os dislates

cometidos pelos particulares, pelas au-
tarquias e pelo próprio Estado.

O advento da democracia trouxe ou-
tras responsabilidades, embora não de um
modo imediato. Com efeito, a mobilização
da opinião pública em favor das causas pa-
trimoniais, lentamente preparada nos anos
70, foi ganhando terreno nas duas décadas
seguintes e levou a uma intervenção cada
vez mais efectiva, a diversos níveis, neste
domínio. No seio da Igreja assistiu-se
também a uma maior sensibilização para a
defesa dos bens culturais. Isto ficou a
dever-se principalmente a um movimento
espontâneo que – particularidade pouco
comum entre nós – avançou da base para o
topo e da periferia para o centro, de tal
modo que as acções mais interessantes
surgiram em dioceses rurais com escassos
recursos, frequentemente consideradas de
menor peso em termos culturais, por ser aí
onde a incúria se fez sentir com maior
premência. Face a uma hierarquia que se
preocupou fundamentalmente com a es-
trita manutenção do status quo jurídico e
administrativo do património, embora
também tenha deixado espaço para algu-
mas vozes interessadas em medidas mais
profundas, vem-se impondo de modo
gradual uma outra consciência que pers-
pectiva a real importância dos bens cul-
turais como um precioso meio ao serviço
do desenvolvimento integral das comuni-
dades.

Esta lufada de ar fresco, discutida até
há bem pouco mas já reconhecível em
iniciativas que tomam corpo em muitos
pontos do país, parte do princípio de que
qualquer intervenção profunda na área do
património pressupõe o desejo e a capaci-
dade de dialogar, de mobilizar vontades,

11 DAMIÁN IGUACEN BORAU, Diccionario del Patrimonio Cultural de la Iglesia, Madrid, Ediciones Encuentro,
1991, p. 966, col. B, s. v. “Turismo y Patrimonio Cultural”.
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de operar com a diferença. Exige, por
conseguinte, uma partilha profunda, uma
convergência de esforços, uma empatia
que permita ultrapassar os preconceitos de
um passado ainda próximo em que a
Igreja, acossada pelos adversários, recuou
para as trincheiras. Em termos locais,
foi possível sair outra vez para a praça
pública e aplicar soluções inovadoras de
interacção entre o Estado, as autarquias, a
Igreja e outras instituições da sociedade
civil. Não podemos escamotear, porém,

* Director do Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja.

que tem faltado energia para conseguir
projectar este trabalho para além das con-
junturas circunstanciais, numa estratégia
nacional que, facilitando a cooperação
estável entre todas as partes envolvidas,
permita ir mais longe. Mas os ventos da
história apontam inevitavelmente nesse
sentido e, por muito que os “velhos do
Restelo” exumam as fantasmagorias de
tempos pretéritos para encontrarem uma
justificação que desculpe a indolência e a
rotina, a evolução é inevitável.

JOSÉ ANTÓNIO FALCÃO *

O trabalho de salvaguarda dos bens culturais das nossas paróquias depende, em larga medida, da capacidade
de estabelecer o diálogo: diálogo entre o pároco e os seus fregueses, diálogo entre a comunidade e os técnicos
diocesanos, diálogo entre a diocese e os serviços oficiais... Há que ter a humildade de partir das coisas mais
simples para as mais complexas. Mesmo uma pequena comunidade rural pode encerrar tesouros que neces-
sitam de ser protegidos e valorizados, como sucede com este excepcional sino gótico vindo da Europa seten-
trional que se guarda no campanário da igreja de Melides (concelho de Grândola) e foi salvo por um triz de
ser fundido [fotografia: Sara Fonseca / D.P.H.A.D.B.].

OUTUBRO – DEZEMBRO  2001 139



140 BOLETIM DE PASTORAL LITÚRGICA

MÚSICAS NA IGREJA

Apresentamos três publicações de
música e de liturgia.

MÚSICA E CELEBRAÇÃO é uma panorâ-
mica do Magistério da Igreja.

MÚSICAS NA IGREJA baseia-se no ma-
gistério musical das congregações roma-
nas, designadamente De Musica Sacra et
Sacra Liturgia, Musicam Sacram, Intro-
dução Geral ao Missal Romano e Instru-
ção sobre os Concertos nas Igrejas.

PALAVRAS DE MÚSICA, DE MÚSICOS,
DE DEUS é uma colectânea de 183 frases
célebres: de músicos e de poetas, escrito-
res, filósofos, Padres da Igreja e pontífi-
ces, sobre música, com ilustrações.

As edições Meloteca prevêem a publi-
cação regular de trabalhos no âmbito da
música religiosa. Estas edições pretendem
ser um lugar onde se encontrem,

dialogantes, a música e a poesia, a teo-
logia e o humanismo, a musicologia e a
história. Será uma entre muitas gotas da
renovação da música a que assistimos e
mais, em que participamos na Igreja, para
evangelização dos homens e louvor de
Deus.

ANTÓNIO JOSÉ FERREIRA



CRÓNICA LITÚRGICA
DE TEMPOS IDOS

O “CONSILIUM” DA REFORMA LITÚRGICA

As seis crónicas foram publicadas de
18 de Novembro a 25 de Dezembro desse
ano com os seguintes títulos: 1) O papel da
imprensa católica na execução da reforma
litúrgica examinado num encontro em
Roma presidido pelo Cardeal Lercaro; 2)
Os Episcopados do Brasil e de Portugal
trabalham em conjunto na tradução por-
tuguesa dos textos litúrgicos; 3) Como em
Roma se está a processar a Reforma Li-
túrgica; 4) A Instrução sobre a Reforma
Litúrgica garante a passagem segura da
liturgia anteconciliar para a liturgia pós-
conciliar; 5) Versões em vernáculo dos
livros litúrgicos: vão reunir-se em Roma
peritos de todos os países para definirem
critérios de tradução dos textos litúrgicos;
6) As igrejas que a nova liturgia pede.

Na primeira das seis crónicas lembra-
va-se que o Cardeal Lercaro, arcebispo de
Bolonha, e o Cardeal Montini, já na altura
o Papa Paulo VI, eram considerados os
dois grandes esteios do movimento
litúrgico na Itália. Este último, quando
arcebispo de Milão, na peugada de seu
ilustre antecessor o Cardeal D. Schuster,
tinha-se empenhado fortemente na forma-
ção litúrgica do seu clero e dos seus dioce-
sanos, ficando célebre a sua Carta Pastoral
da Quaresma de 1958 sobre A educação
litúrgica dos fiéis (cuja tradução o BIP

CRÓNICA

A minha “tralha documental”, fruto de
antigo vício de guardar toda a espécie de
documentos e recortes de jornal, recebeu
ordem de despejo por motivo de obras nos
espaços que ocupava nos baixos da resi-
dência episcopal onde continuo a viver.
Salva in extremis, veio atravancar ainda
mais o meu pequeno escritório. A necessi-
dade de lhe pôr ordem deu-me oportunida-
de de recordar coisas passadas que, no que
toca à liturgia, poderão despertar algum
interesse nos leitores deste Boletim. Eis a
razão de ser desta e de porventura outras
crónicas litúrgicas de tempos idos.

Começo por fazer referência a seis
crónicas de pastoral que escrevi para as
Novidades quando, em representação des-
te saudoso diário católico e na da Lumen e
do Boletim de Informação Pastoral (BIP),
participei num encontro em Roma para
uma centena de directores e chefes de
redacção de revistas e jornais de pastoral
litúrgica de todo o mundo católico, a con-
vite do Cardeal Lercaro, na qualidade de
presidente do recém-criado Consilium ad
Exequendam Constitutionem de Sacra
Liturgia. O encontro decorreu no Vatica-
no, numa sala da Casa de Santa Marta, nos
dias 13 e 14 de Novembro de 1964, em
pleno decurso da terceira sessão do II
Concílio do Vaticano.
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3ª– exposição sobre pontos de maior im-
portância ou oportunidade da recém-pu-
blicada Instrução sobre a Aplicação da
Constituição Litúrgica, pelo P. Carlos
Braga, C.M.;
4a– interpelação ao Consilium sobre o que
dele espera a imprensa católica, pelo P.
Godofredo Dickman, O.P., da revista
Worship, em nome dos jornalistas.

Recordo que não fui eu o único portu-
guês a participar no encontro de Roma.
Também estiveram presentes Mons. João
Saraiva, reitor do Colégio Português, e o
beneditino P. Manuel de Jesus, a estudar
no Anselmiano, em representação da re-
vista de Singeverga Ora et Labora. De
língua portuguesa ainda participou o P.
Boaventura Kloppenburg, em representa-
ção da Revista Eclesiástica Brasileira,
muito atarefado com a redacção final da
Constituição “De Ecclesia”, que o Concí-
lio viria a aprovar no termo de 3ª sessão
com o nome de Lumen gentium.

Do muito que escrevi nas seis crónicas
das Novidades, limito-me por hoje a re-
gistar o que dizia respeito à constituição e
funcionamento do Consilium como órgão
regulador e animador da reforma litúrgica
lançada pelo primeiro documento solene
do Vaticano II, a Constituição Sacrosanc-
tum Concilium sobre a sagrada liturgia.
Passo a citar da terceira crónica.

O Conselho foi instituído, como se
sabe, pelo Motu proprio Sacram Litur-
giam de 25 de Janeiro passado (1964). Um
mês depois, em carta da Secretaria de Es-
tado de 29 de Fevereiro, o Cardeal
Lercaro, nomeado para seu presidente, re-
cebeu normas concretas que lhe definiam
a missão e que se resumem em quatro:
1) propor à Santa Sé os membros e os con-
sultores que o haviam de constituir;
2) preparar a Instrução (já saída em 26 de
Setembro);

publicou no n°. duplo 28-29, de Jan.-Fev.
de 1964, todo ele dedicado à Reforma
Litúrgica). Já em Roma, o Cardeal
Montini foi o braço direito de Pio XII na
redacção da encíclica Mediator Dei e na
elaboração da reforma da Semana Santa,
uma e outra marcos miliários da fase ama-
durecida do movimento litúrgico.

Quanto ao Cardeal Lercaro, foi pio-
neiro da renovação pastoral, designada-
mente nos campos do recurso à estatística
e sociologia religiosa, da renovação litúr-
gica e da promoção de uma autêntica arte
sacra moderna. Ficou célebre o seu Direc-
tório da participação dos fiéis na Eucaris-
tia A Messa Figlioli (que chegou a ser
traduzido em português). Esteve em Por-
tugal duas vezes. A primeira em 1959,
num Congresso da Infância promovido
pelo BICE (Bureau International Catholi-
que de l’Enfance); e a segunda em 1960
para presidir à peregrinação de Outubro a
Fátima e, a convite do Cardeal Cerejeira,
Patriarca de Lisboa, para falar da cons-
trução de novas igrejas a um público in-
teressado de 500 pessoas, numa sessão
que decorreu a 10 de Outubro no salão
nobre do Instituto Superior Técnico.

Como fui encarregado de organizar
esta sessão, na qualidade de responsável
dos Secretariados de Informação Religio-
sa e das Novas Igrejas do Patriarcado, o
Cardeal Lercaro reconheceu-me em
Roma, no encontro dos representantes da
imprensa litúrgica, e facultou-me ampla
informação sobre o trabalho do Consilium
a que presidia. Esta informação foi
aprofundada nas seguintes quatro comuni-
cações seguidas de diálogo:
la– relato sobre a constituição e as activi-
dades do Consilium, a cargo do P. Bugni-
ni, secretário;
2ª– dissertação sobre o papel da imprensa
na reforma litúrgica, pelo P. Schmidt, S.J.;
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3) confirmar as decisões das Conferências
Episcopais conforme determinado na
Constituição;
4) levar por diante a Constituição tanto na
letra como no espírito.

O Conselho está já formado. Fazem
parte dele 40 membros (37 bispos e 3
não bispos), 134 consultores (dos quais
o último a ser nomeado foi uma senhora
– Christine Mohrmann –  facto que provo-
cou aplausos...) e 62 assistentes ou peritos
(consiliarii). Prevê-se que a estes outros
se venham juntar.

Os nome dos consultores e peritos não
são divulgados propositadamente, para
que o seu trabalho, verdadeiro opus
divinum, se faça na humildade e no anoni-

mato, de acordo com a tradição da Igreja,
segundo a qual devem ficar desconheci-
dos os autores dos textos, melodias e ritos
que são introduzidos no uso litúrgico. E
que tal maneira de proceder – acrescentou
o P. Bugnini – seja seguida também pelas
Conferências Episcopais relativamente
às versões e melodias – e sublinhou me-
lodias – a serem ditas pelo celebrante e
ministros.

Dentro do Conselho estão a trabalhar
40 comissões de estudo: 9 para a reforma
do Breviário, 8 para a do Missal, 2 para a
do Pontifical, etc., e outra ainda para a re-
visão dos livros, traduções, etc. Este gran-
de número de comissões e de pessoas ao
trabalho resultou, por um lado, da preocu-
pação de não demorar a realização com-
pleta da reforma litúrgica, tanto mais que
tais pessoas têm normalmente de conti-
nuar a ocupar-se doutros trabalhos, e, por
outro lado, do desejo de agrupar gente das
mais variadas regiões e culturas para que o
fruto da sua colaboração seja o mais uni-
versal possível de todos os pontos de vista.

Os primeiros meses foram gastos na
estruturação dos grupos e recolha de ele-
mentos básicos de trabalho. Seguiu-se um
período mais breve em que se definiram os
processos e critérios a seguir, nomeada-
mente para a revisão do Missal, Ritual e
Breviário. Finalmente, já neste mês (No-
vembro), começou em cheio o trabalho.

O que há já feito? Trabalho começado
há muito. Terminado apenas o da comis-
são 16, que foi encarregada de estabelecer
o rito da concelebração. Fim da citação.

Será deste rito e da sua introdução em
Portugal que tratará a próxima crónica.

 MANUEL FRANCO FALCÃO
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LIVROS LITÚRGICOS
Situação em Outubro de 2001

Missal
– Formato maior – (1ª ed.) ................................................................................... Disponível
– Formato menor – (1ª ed.) .................................................................................. Esgotado
– (A 2ª ed. aguarda a publicação da edição típica latina)

Leccionário:
– I. Ano A (2ª ed.) – Previsto para o verão 2001 ............................................ Impresso
– II. Ano B (1ª ed.) ........................................................................................... Disponível
– III. Ano C (2ª ed.) – Edição revista ................................................................ Disponível
– IV. Ferial I: Advento, Natal, Quaresma, Páscoa ............................................. Disponível
– V. Ano II: Anos ímpares ................................................................................ Disponível
– VI. Ano III: Anos pares .................................................................................. Disponível
– VII. Santoral e Comuns .................................................................................... Disponível
– VIII.Missas Rituais, Diversas e Votivas ........................................................... Disponível

Evangeliário ............................................................................................................... Disponível
Oração dos Fiéis (2ª ed. revista e com formulários para o santoral) ......................... Disponível
Liturgia das Horas [foi revista e actualizada]

– Vol I. Advento e Natal (4ª ed.) ...................................................................... Disponível
– Vol II. Quaresma e Páscoa (4ª ed.) ................................................................. Disponível
– Vol III. Tempo Comum (4ª ed.) ....................................................................... Disponível
– Vol IV. Tempo Comum (4ª ed.) – Previsto para o verão 2001 ........................ Impresso
– Abrev. Edição abreviada [Laudes-H. Int.-Vésp. e Completas] (3ª ed.) .......... Disponível
– Abrev. Laudes e Vésperas [Laudes-Vésp. e Completas] (1ª ed.) ................... Disponível

Celebração do Baptismo ............................................................................................ Disponível
Iniciação Cristã dos Adultos ...................................................................................... Disponível
Celebração da Confirmação (2ª ed.) .......................................................................... Disponível
Sagrada Comunhão e Culto do Mistério Eucarístico Fora da Missa ......................... Disponível
Ritual do Ministro Extraordinário da Comunhão (4ª ed.) .......................................... Disponível
Celebração da Penitência (2ª ed.) .............................................................................. Disponível
Unção e Pastoral dos Doentes ................................................................................... Disponível
Celebração das Exéquias ........................................................................................... Esgotado
Ordenação do Bispo, dos Presbíteros e Diáconos (2ª ed.) ........................................ Disponível
Celebração do Matrimónio ........................................................................................ Esgotado
Dedicação da Igreja e do Altar .................................................................................. Disponível
Bênção de um Abade e de uma Abadessa ................................................................. Disponível
Ritual da Profissão Religiosa ..................................................................................... Disponível
Ritual dos Exorcismos ............................................................................................... Disponível
Consagração das Virgens ........................................................................................... Disponível
Celebração das Bênçãos ............................................................................................ Disponível
Instituição dos Leitores e dos Acólitos ...................................................................... Disponível
Bênção dos Óleos dos Catecúmenos

e dos Enfermos e Consagração do Crisma (2ª ed.) .............................................. Disponível

INFORMAÇÃOINFORMAÇÃO
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PUBLICAÇÕES DO SNL

A celebração do Tempo do Natal (2ª ed.) ................................................ 700$00
A Religiosidade Popular e a Celebração da Fé ....................................... 400$00
Adaptação das Igrejas segundo a Reforma  Litúrgica ........................... 700$00
Akathistos ..................................................................................................... 400$00
As bênçãos .................................................................................................... 750$00
Bênçãos da Família ...................................................................................... 750$00
Cânticos de Entrada e de Comunhão I

(Advento, Natal, Quaresma e Páscoa) ........................................... 1.200$00
Cânticos de Entrada e de Comunhão II (Tempo Comum) ................... 1.200$00
Cassete com as Melodias Oficiais do Missal Romano ........................... 1.000$00
Cânticos instrumentados para Banda ......................................................... 2.000$00
Directório para as celebrações dominicais na ausência do presbítero .... 100$00
Directório Litúrgico 2002 ........................................................................... 900$00
Agenda – Directório Litúrgico 2002 ......................................................... 1.200$00
Enquirídio dos Documentos da Reforma Litúrgica ............................... 5.000$00
Guião do XXVI Encontro Nacional Pastoral Litúrgica ........................ 1.000$00
Guião do XXVII Encontro Nacional Pastoral Litúrgica ....................... 1.000$00
Introduções aos Salmos e Cânticos de Laudes e Vésperas ................... 800$00
Instrução Geral do Missal Romano (6ª ed.) ............................................ 900$00
Instrução Geral sobre a Liturgia das Horas (2ª ed.) .............................. 400$00
Liturgia das Horas – Edição para canto (Tempo Comum) ................... 2.000$00
O Ministério do Leitor ................................................................................ 1.000$00
O Tríduo Pascal ............................................................................................ 500$00
O Tempo Pascal (2ª ed.) ............................................................................. 700$00
Orar cantando – Carlos da Silva ............................................................... 2.500$00
Ordenamento das Leituras da Missa ........................................................ 500$00
Ritual do Ministro Extraordinário da Comunhão (4ª ed.) ................... 800$00
Salmos Responsoriais – Organista – (2ª ed.) – P. Manuel Luís ............ 3.500$00
Salmos Responsoriais – Salmista – (2ª ed.) – P. Manuel Luís .............. 2.800$00

EEEEEMMMMM     PREPPREPPREPPREPPREPARARARARARAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO:::::
Colectânea de textos litúrgicos antigos
Liturgia das Horas – Ed. para canto (Advento, Natal, Quaresma e Páscoa)

Secretariado Nacional de Liturgia
Santuário de Fátima  –  Apartado 31  —  2496-908 FÁTIMA
Tel. 249 533 327    Fax 249 533 343
E-mail: snliturgia@mail.telepac.pt



SE C R E TA R I A D O NAC I O N A L D E LI T U RG I A

A Liturgia é simultaneamente
a meta

para a qual se encaminha a acção da Igreja
e a fonte

de onde promana toda a sua força.
(SC 10)


